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AFC mag dan een club zijn van tradities, vernieuwing wordt zeker 
niet uit de weg gegaan. Zo is ons Eerste door de commissie 
TopAmateurs gerenoveerd en trapt de nieuwe hoofdtrainer Cor ten 
Bosch af met een opvallend offensief concept. Talentvolle nieuwelin-
gen maken hun opwachting. Daar zitten twee spelers bij die vorig 
seizoen nog in de eigen A1- junioren speelden en met hun team 
overtuigend kampioen werden. De A1 speelt weer in de eerste 
Divisie Landelijk. U leest er alles over in deze Persmap. 

Maar natuurlijk blijft ook ons jeugdbeleid niet onbesproken, dat is 
gecertificeerd door de KNVB en eerder de Rinus Michels Award 
kreeg voor Beste Jeugdopleiding van Nederlandse amateurclubs. 
Onze jeugdaanpak kreeg het afgelopen seizoen opnieuw de handen 
op elkaar van vriend en vijand. De Jeugdcommissie is enigszins 
van samenstelling veranderd, maar is onverminderd ambitieus. 
Gezellig en veilig zal het voor kinderen en ouders ook zeker blijven 
op “Goed Genoeg”. Een sfeerverslag in de Persmap maakt duidelijk 
wat er allemaal niet omgaat in een weekendje jeugdvoetbal bij AFC.

Dat prestatieteams en vriendenteams bij AFC hand in hand 
gaan, wordt duidelijk in een beschouwing over het Grote Mannen 
Voetbal. Scoren, de tegenstander domineren en kampioen worden, 
graag, maar minstens zo belangrijk is de enthousiaste beleving 
bij de onderlinge toernooien en de feestavonden. Schrik niet van 
de Kienavond- foto, want het zijn heus echte AFC’ers die u ziet.

Naast het voetballen gebeurt er zoveel meer bij AFC. Zo is er The 
School, de eigen naschoolse huiswerkgroep, een paar jaar geleden 
al geïnitieerd door twee jonge AFC’ers. Voetballen én school? Het 
kan! Dat hebben zij definitief  aangetoond.
En AFC heeft ook een eigen uitzendbureau. Het AFC Uitzendbureau 

zet de feiten over “onze” arbeidsmarkt op een rijtje.
Trots zijn wij op onze volle dochter, de Amsterdamsche Cricket 
Club, waarvan het Eerste augustus j.l. kampioen werd en na 
één jaar absentie terugkeert in de Hoofdklasse. Voorzitter Guido 
Dukker houdt een warm pleidooi voor The King of Sports en prijst 
zich gelukkig met de vernieuwingen die zijn club in korte tijd verder 
brachten. 

Ja, dan is er natuurlijk ook het clubbeleid. Het gaat prima met 
AFC, maar er zijn ook punten van enige zorg. Voorzitter Machiel 
van der Woude laat zijn licht schijnen over het fenomeen Topklasse, 
dat de KNVB het afgelopen seizoen wilde doordrukken. Maar o.a. 
AFC toonde zich een geducht tegenstander. Niet zonder succes, 
want die Topklasse is er voorlopig nog niet. Conclusie van Van der 
Woude in dit blad: “Het was én is een slecht idee”. 
Hoe de Zuidas zich verder ontwikkelt is tevens een ongewis avon-
tuur. Er hangen inmiddels donkere wolken boven het immense 
project. Optimisme heeft plaatsgemaakt voor sceptische geluiden. 
Wat zijn de mogelijke gevolgen voor AFC?

Prikkelende verhalen genoeg, hopen wij, om dit blad eens goed 
door te nemen.  Een speciaal woord van dank is bestemd voor Jan 
Otsen, die weer voor prachtige foto’s heeft gezorgd. Zonder de 
bijdragen van een aantal oer- AFC’ers en de bevlogen inzet van de 
medewerkers van Palteam, zou deze Persmap er natuurlijk ook niet 
zijn gekomen. En dat de lezende buitenstaander maar mag denken: 
“AFC, wat een club!” 

Be Friends and Keep Smiling!
De samenstellers

Jan van Galen & André Wijnand

Voorwoord
De samenstellers van deze Persmap zouden het de lezers gunnen deze klus ook eens te mogen klaren. Je denkt AFC redelijk te kennen, 

maar het voortschrijdend inzicht komt pas als je wat langer praat met bestuurders en commissieleden, met de trainers meeloopt, 
met de selectiespelers praat, de recreatiespelers hoort hijgen, de jongste jeugd ziet dartelen, hun ouders gadeslaat en als je in het 

clubhuis een glaasje drinkt met de pachter en de groundsmen. Al die ervaringen maken het nog duidelijker: AFC is een bron van plezier 
en energie, een veilige thuishaven voor jong en oud én als  voetbalpodium “one of a kind”. 

De interessantste verhalen over het reilen en zeilen bij AFC aan het begin van seizoen 2008/ 2009 heeft u nu in handen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst: Kay Bottse (Junioren A1) en Sam Honsdrecht (F jeugd).

foto: Jan Otsen
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Bestuurlijke organisatie AFC staat klaar

AFC verschijnt dit seizoen met maar liefst 103 verschillende teams aan de start van de competitie; 23 senioren,
21 A-, B- en C-junioren, 34 D-, E- en F-pupillen, de AFC-veteranen en 24 Champions Leaque en

World Cup-teams voor de allerjongste voetballertjes, die elkaar in een onderlinge competitie bestrijden.

Voorzitter Machiel van der Woude begint aan zijn 19de jaar in het bestuur, 
zijn 6de seizoen als voorzitter. Secretaris Kees Gehring aan zijn 14de seizoen 
in deze functie; met 24 bestuursjaren is hij de “nestor” van het bestuur. 
Penningmeester Nicolaas van Ommeren begint aan zijn 3de seizoen in deze 
verantwoordelijkheid, zijn 7de als bestuurslid. Vice-voorzitter Ad Westerhof 
al weer 11 jaar in het bestuur, zijn 6de als plaatsvervangend voorzitter, 
2de secretaris Ruud Mantel’s 2de jaar in deze functie, 2de penningmees-
ter Edwin Geluk begint aan zijn 19de jaar met dezelfde taak. Commissaris 
TOPamateurs Rinus van Leijenhorst debuteert in deze functie in zijn 6de jaar 
als bestuurslid. Commissaris Seniorenvoetbal Ronald Koster begint aan zijn 
8ste seizoen, commissaris Materiaal Henk Bijlsma geeft dit seizoen voor het 
eerste jaar leiding aan deze commissie en begint aan zijn 4de bestuursjaar, 
commissaris Algemene Zaken Bob Duis is het komend seizoen voor het 2de 
seizoen actief in deze functie en commissaris Jeugdzaken Brian Speelman 
debuteert in het bestuur en zal als voorzitter van de jeugdcommissie leiding 
gaan geven aan onze grote jeugdafdeling. Brian Speelman is vanaf 1973 lid 
van AFC, zijn vader Donald is AFC-Ridder, zijn zoons Quincy en Ritchie spelen 
in de AFC-jeugd en met zijn bedrijf Central Point maakt Brian deel uit van de 
zo belangrijke groep van AFC-Vriendelijke bedrijven. Kortom, een ras AFC’er, 
een grote aanwinst voor het bestuur. Wij wensen Brian heel veel succes in 
zijn nieuwe functie. Totaal kan het bestuur komend seizoen rekenen op 104 
jaar bestuurservaring. 

Naast deze bestuursleden beschikt de club over circa 150 vrijwilligers, 
elftalleiders, rond de 45 commissieleden (voor namen en functies zie pagina 
37 van deze Persmap), de technische staf (zie pagina 36) en een aantal 
“professionals”, die vrijwel iedere dag op het sportpark actief zijn, zoals 
pachter Frans Ris en zijn rechterhand Joop Kenter, sportparkmanager Pim 
van de Meent en op de administratie Yvonne Steeman en vanaf 1 september 
2008 Theo Janssen.

Maar er is nóg een elftal binnen de AFC; het bestuurselftal van het seizoen 2008-2009. Staand v.l.n.r.: Ronald Koster, Bob Duis, Edwin Geluk, Henk Bijlsma, 
Kees Gehring, Machiel van der Woude, Brian Speelman, Ad Westerhof, Ruud Mantel, Nicolaas van Ommeren, Rinus van Leijenhorst.

foto: Jan Otsen
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Topklasse was en is een slecht idee
Aan het eind van het afgelopen seizoen spande het erom. Het voorstel  van de KNVB- directie om met ingang van het seizoen
2009-2010 de Topklasse in te voeren werd na stemming op 31 mei toch unaniem verworpen door de Algemene Vergadering.

Maar of dit overduidelijke signaal van de clubs voldoende is om de KNVB tot inkeer te brengen is maar de vraag.
Een werkgroep gaat in de eerste helft van het komende seizoen een aangepast voorstel ontwikkelen. 
Welk standpunt huldigt het AFC- bestuur? En wat is de visie van voorzitter Machiel van der Woude?

Het afgelopen seizoen heeft AFC fors stelling genomen tegen de komst van 
de Topklasse. Wat zijn de voornaamste bezwaren?
“Wanneer je het voorstel van de KNVB, met drie ‘gemengde’ 
topklassen, vergelijkt met de huidige situatie dan is sprake van 
een duidelijke verslechtering. Ten eerste wordt het regionale 
karakter van het amateurvoetbal geweld aangedaan, ten tweede 
worden de zondagclubs verplicht op zaterdag te spelen en ten 
derde worden betrokken amateurclubs geconfronteerd met 
grote financiële risico’s.  De KNVB presenteerde de Topklasse 
als dé oplossing voor alle kwalen waaraan het Nederlandse 
voetbal lijdt. Niets is minder waar”. 

Een belangrijk argument vóór de topklasse is de grote kloof  tussen betaald- 
en amateurvoetbal. De huidige situatie maakt een promotie- degradatiere-
geling niet mogelijk, terwijl die voor de Jupiler League wel wordt gewenst.
“De Topklasse is lange tijd gepresenteerd als de brug tussen 
betaald- en amateurvoetbal. Het feit dat je niet kan degraderen 
uit de Jupiler League was hierbij inderdaad de leidende gedach-
te. Gek genoeg werd in het eindvoorstel voor de Topklasse 
niet meer gerept over de relatie met het betaalde voetbal, 
maar alleen over de zogeheten piramidisering van het ama-
teurvoetbal. Op dat moment werd het plan voor de Topklasse 
wel erg ongeloofwaardig. Waarom de bestaande situatie in 
het amateurvoetbal wijzigen als het belangrijkste argument 
hiervoor van tafel gaat? Het was voor niemand meer te volgen.”

Hoe valt dan de mededeling van de KNVB te verklaren dat aan het eind van 
het seizoen 2008-2009 de nummer laatst van de Jupiler League toch  moet 
degraderen en de amateurkampioen het recht krijgt te promoveren?  
“Deze maatregel geeft heel goed aan waar in feite de schoen 
wringt. Op dit moment zijn er te veel Betaald Voetbal 

Organisaties in ons land. 
Een aantal leidt als gevolg 
hiervan een noodlijdend 
bestaan. Via degradatie 
naar het amateurvoetbal 
tracht men nu het betaald 
voetbal te saneren. De over-
gang van de amateurkampi-
oen naar het betaald voetbal 
is immers niet serieus te 
nemen. Het bestaansrecht 
van een BVO zou echter 
niet bepaald moeten wor-
den door een zwak seizoen 
in de Jupiler League, maar 
door een deugdelijke begroting op de lange termijn, een goede 
infrastructuur en de publieke belangstelling over een langere 
periode. Daarom is ook dit een slecht plan waar terecht veel 
oppositie tegen bestaat. Dat geldt ook als je deze promotie- 
degradatieregeling bekijkt vanuit het amateurvoetbal. Wanneer 
een amateurclub BVO wil worden zou een kampioenschap op 
een bepaald moment niet bepalend moeten zijn, maar de vraag 
of  betrokken vereniging kan voldoen aan de criteria, die gesteld 
dienen te worden aan een BVO”. 

Dus als AFC in het komende seizoen kampioen van Nederland wordt, hoeft de 
KNVB niet langs te komen met het verzoek toe te treden tot de Jupiler League?
“De heren Kesler en Bruijnis (resp. directeur betaald voetbal en 
amateurvoetbal, red.) zijn uiteraard van harte welkom op de kam-
pioensreceptie, maar niet vanwege de overgang van AFC naar het 
betaald voetbal. AFC heeft ooit bewust gekozen voor de amateur-

status en dat blijft zo. Alle discussies 
ten spijt zijn het amateur - en betaald 
voetbal totaal verschillende werelden, 
die door bijvoorbeeld de jeugdoplei-
dingen wel met elkaar verbonden zijn. 
Daar waar BVO’s te veel gaan lijken 
op amateurverenigingen of omgekeerd 
gaat het verkeerd. Zo worden amateur-
verenigingen vaak stichtingen , gaan ze 
lijken op slecht functionerende BVO’s. 
Maar stel dat de ledenvergadering van 
AFC na het kampioenschap wèl zou wil-
len toetreden tot de profrijen, dan zou 
in twee maanden tijd de begroting met 
een factor 20 structureel verhoogd die-
nen te worden en de toeschouwersca-
paciteit van 1000 naar 6000 moeten 
worden gebracht, inclusief alle veilig-
heidsmaatregelen. Dat is onhaalbaar 
en onverstandig.”

Er komt veel bij kijken om AFC- middenvelder Wout Meulemans af te stoppen.

foto: Jan Otsen



Op 23 september 2007 werd de tweede ontwikkelingsfase 
van het sportpark van AFC op feestelijke wijze afgerond. 
Na de aanleg van een kunstgrasveld in 2003, waarvoor 
de tennisbanen moesten wijken, onderging het sportpark 
in enkele maanden tijd een metamorfose: de twee velden 
voor het clubhuis werden in westelijke richting opgescho-
ven en van drainage voorzien, hoofdveld en wetra-veld 
maakten plaats voor 2 ‘state of the art’-kunstgrasvelden, 
het veld voor het clubhuis werd ingericht als het nieuwe 
hoofdveld met een fraaie overdekte én onoverdekte tribune 
en het complex werd voorzien van nieuw hekwerk, bestra-
ting en bomen.

Deze grote inspanning was nodig om in 2016 het einddoel 
te bereiken: een uniek, hypermodern sportpark, gelegen 
tussen het Beatrixpark en De Boelelaan, op de gedeel-
telijk ondertunnelde A10 en het in 2009 op te leveren 
Parkgebouw. 

Maar als wij de berichten mogen geloven staan de Zuidas-
plannen voorlopig in de ijskast. Hoe schat het bestuur van 
AFC de toekomst nu in?
Voorzitter Machiel van der Woude: “Veel zal afhangen 
van de vraag of de financiering van het Zuidas Dok op 
redelijk korte termijn rond komt. Het volledig ondergronds 

brengen van 1200 meter spoor- en autowegen tussen de 
Rozenoordbrug en de Schinkelbrug is even complex als 
kostbaar. De banken hebben eerder dit jaar laten weten 
weinig te voelen voor de plannen van de Gemeente, die 
voorzien in een Publiek Private Samenwerking. 
Hierbij wordt 60% van het project door de Gemeente en 
Rijksoverheid verkocht aan particuliere investeerders, die 
in ruil voor hun financiële bijdrage aan de tunnel, delen in 
de op brengsten van de 60 wolkenkrabbers die op het dok 
zullen worden gebouwd. De financiële risico’s worden ken-
nelijk te hoog geschat door de banken, mede gelet op de 
negatieve ervaringen met vergelijkbare projecten als de 
Betuwe- en Noord-Zuidlijn. 
Maar de Gemeente wil hoe dan ook door met de Zuidas 
en heeft haar hoop gevestigd op de Rijksoverheid en op 
een eind 2008 te houden veiling voor particuliere inves-
teerders. Begin volgend jaar weten wij waarschijnlijk meer 
over het wel dan niet  doorgaan van het Zuidas Dok.”

Veel onzekerheid dus. Hoe gaat het bestuur van AFC
hiermee om? 
Van der Woude: “Laten we vaststellen dat dit soort 
ingewik kelde, infrastructurele plannen, waar veel uiteenlo-
pende  belangen in het geding zijn, meestal omgeven zijn 
met onzekerheid, onverwachte wendingen en een plan-
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AFC en de Zuidas: wat za
Er hangen donkere wolken boven het Zuidas-project. Het grote optimisme heeft plaats gemaakt 

voor meer sceptische geluiden. De realisatie van de plannen lijkt onder invloed van de 
stagnerende economie ver weg te zijn. Wat zijn hiervan de gevolgen voor AFC?

foto: Jan Otsen

Art-impression (geen definitieve uitwerking) van het mogelijke AFC- complex in de Zuid



ning die vaak moet worden aangepast. Zo was het ooit 
de bedoeling dat een afslag van de A 10 dwars over ons 
complex zou lopen. Dat plan heeft plaats gemaakt voor het 
huidige project, dat ongetwijfeld ook niet onveranderd de 
eindstreep zal halen.
Zaak is dat bij deze veranderingen de wederzijdse belan-
gen van Gemeente en AFC her- en erkend worden en dat 
de uitstekende samenwerking op bestuurlijk en uitvoerend 
niveau blijft bestaan. Hierdoor is veel tot stand gebracht, 
in het bijzonder in het afgelopen jaar.
 
Het schitterend vernieuwde park laat zien dat er door 
goede samenwerking in korte tijd veel tot stand kan wor-
den gebracht. Daar mogen wij met zijn allen best trots op 
zijn en dat biedt ook veel perspectief voor de toekomst.”

Vraag blijft of AFC in het Zuidas-gebied kan blijven voet-
ballen. Zo werd het college van B&W onlangs door de 
Gemeenteraad gevraagd te onderzoeken of AFC niet naar 
een groter complex elders in Amsterdam ge manoeuvreerd 
kan worden. 
De voorzitter: “Inderdaad is een dergelijk amendement 
door de Gemeenteraad aangenomen en heeft sportwet-
houder Carolien Gehrels toegezegd dit te laten onder-
zoeken. AFC zal betrokken onderzoekers met open armen 
ontvangen. Daar zijn wij niet bang voor.
Feit is dat AFC met de Gemeente in 2006 is overeenge-
komen om in dit gebied te blijven spelen. Het doorschui-
ven van onze vrienden van SC Buitenveldert, die moeten 
vertrekken ten faveure van de Vrije Universiteit, naar ons 

complex en het verplaatsen van AFC naar een ander, gro-
ter sportpark met meer velden, is dus wat ons betreft niet 
aan de orde. De in het amendement genoemde locaties 
liggen namelijk niet in Amsterdam Zuid. En AFC speelt al 
86 van de 113 jaar van haar bestaan in Zuid. Dat moet 
vooral zo blijven. 

Dit alles laat onverlet dat wij SC Buitenveldert als goede 
buur graag willen helpen en dat de omvang van onze club 
een groter complex rechtvaardigt.” 

Maar toch, mogelijk moet AFC alsnog verkassen na een 
 definitief echec rond de Zuidas. Is het alternatief dan een 
plek in het Amsterdamse Bos? Schitterende locatie en 
toch ook Zuid?
Van der Woude: “AFC heeft eerder te kennen gegeven dat 
het Amsterdamse Bos een mooie locatie zou zijn, mits de 
capaciteit passend is. Inmiddels bestudeert wethouder 
Gehrels het idee van de Amsterdamse Sportraad om een 
Sportas te realiseren tussen het Olympisch Stadion en het 
Wagener Stadion.
Zoals de Zuidas een internationale toplocatie moet worden 
voor wonen en werken, zo moet de Sportas dit zijn voor de 
sport. De ver ankering van AFC in deze as zou een voltref-
fer kunnen zijn.”    
 
Is het spreekwoordelijke glas van de Zuidas half leeg of 
half vol?
De voorzitter: “Half vol, maar voor consumptie zal er toch 
nog heel wat water bij moeten!”
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al de toekomst brengen?

Zuid-as, zoals die is gepresenteerd in het boek ”Cadeau aan de Zuidas, uit juni 2000”.
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Oefenduels en voetbalhumor in
Maastricht, een echte AFC- traditie

Dit jaar vertrok de selectie, vergezeld door nagenoeg het voltal-
lige bestuur, een groot aantal ereleden en leden van verdienste, 
voor de 29e keer in successie naar Maastricht. Naast de twee 
oefenwedstrijden die werden afgewerkt, bleef er voldoende tijd 
over voor de omvangrijke AFC- delegatie om elkaar ook buiten 
het veld beter te leren kennen. Het begon op zaterdag 9 augus-
tus ’s ochtends vroeg in het clubhuis, waarvandaan een bus ons 
naar het zuiden des lands bracht. In de bus werd een sterke 
voorkeur voor sport en spel direct zichtbaar: een aantal richtte 
zich op de live uitzending van de Olympische Spelen, anderen 
legden een kaartje, terwijl een Voetbal International elders 
circuleerde. Na een onspannen rit kwamen we aan in het hotel, 
alwaar een royale sportlunch reeds op ons wachtte. De tafel-
gesprekken werden voorzien van de nodige voetbalhumor: een 
humorgenre dat moeilijk te definiëren is, maar die onmiddellijk 
herkend wordt door een ieder die zich ooit in een kleedkamer 
heeft begeven. 
Maar er werd natuurlijk ook nog gevoetbald. Tegen Tweede 
Klasser V.V. Eijsden bijvoorbeeld. Het werd een 1-5 overwin-
ning. Duidelijk werd dat ons team de beschikking heeft over 
zowel zeer ervaren spelers, als aanstormend jong talent. Het bij 
vlagen technisch goed verzorgd voetbal leverde een aantal schit-
terende doelpunten op, met als hoogtepunt de prachtige treffer 
van Darryl van Mieghem, die dit jaar direct uit de A1- junioren 
is overgekomen.

Indrukwekkende toespraken
 Na een korte rustperiode in het hotel, vertrok de bus met 
spelers in AFC- polo en alle anderen in AFC kostuum naar een 
restaurantje in een pittoresk jachthaventje. Aan de imposante 
gedekte tafels genoten wij niet alleen van de heerlijke maaltijd, 

maar ook van een aantal indrukwekkende toespraken. Allereerst 
toonde Joey Esionye zich met een uitmuntende speech een waar-
dige opvolger van Robert Gehring als aanvoerder. Vervolgens 
nam voorzitter Machiel van der Woude het woord en hij richtte 
zich tot de onfortuinlijke Jarik van Zeijst, die zijn voetballoopbaan 
noodgedwongen op 23-jarige leeftijd moet stoppen, na jarenlang 
hardnekkig blessureleed. Het liet menigeen niet onberoerd. 
De avond werd besloten met het clublied, dat zelfs door een 
aantal nieuwelingen uit volle borst werd meegezongen, aange-
zien zij heimelijk hadden geoefend. Het is altijd heel aangenaam 
om te zien hoe alle teamgenoten, hoewel de meeste zeer van 
elkaar verschillen, vrolijk en eensgezind de avond met elkaar 
doorbrengen. Na een lange en mooie dag vonden de meesten 
hun welverdiende rust in de heerlijk hotelbedden. 

Zoals gebruikelijk tijdens de trainingsstage, maakte onze mas-
seur Co iedereen de volgende ochtend wakker met een opge-
wekt telefoontje. Na het ontbijt vertrok de bus naar het Vrijthof 
alwaar traditiegetrouw koffie met vlaai werd genuttigd. Hoewel 
het even leek alsof de vlaai naar de benen was gezakt tijdens de 
wedstrijd tegen s.v. Meerssen, herpakten we ons en werd een 
achterstand uiteindelijk omgebogen tot een 2-3 overwinning.
Na een zowel sportief, als vriendschappelijk succesvol weekend 
keerden we zondagavond terug bij AFC. Als deze groep voetbal-
lend en sociaal zo blijft groeien, gaan we een prachtig seizoen 
tegemoet. Grote dank gaat uit naar het bestuur dat dit fantas-
tische weekend mogelijk heeft gemaakt. Hopelijk zullen nog vele 
jongens, die wellicht nu nog in de jeugd van AFC spelen, ooit deel 
uit maken van deze prachtige traditie.

Laurens Samsom
Speler AFC 1

Tradities geven AFC al jarenlang een stijlvolle en trotse uitstraling.
Een traditie die het karakter van de club typeert is het traditionele trainingsweekend van het Eerste in Maastricht,

tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

foto: Jan Otsen

Spelers, begeleiders, bestuurders, commissie- en Ereleden in Maastricht op 9 augustus 2008.
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Een ongebruikelijk tafereel bij een voetbalclub. Spelers die ruim een uur voor de training met hun sporttas én schoolboeken 
het sportpark opwandelen. Bij AFC zijn wij er inmiddels aan gewend. 

Oorzaak van dit alles: The School, de huiswerkbegeleiding van AFC, die in 2003 op kleine schaal begon,
maar inmiddels is uitgegroeid tot een instituut.

Huiswerkbegeleiding? AFC is toch een voetbalvereniging zult 
u zeggen. Dat klopt, maar veel kinderen hebben tegen woordig 
problemen met het indelen van de dagelijkse bezigheden. 
Verjaardagen, computerspelletjes, buitenspelen, MSN,  huiswerk 
en voetbal zijn allemaal zaken die jonge AFC spelers bezig-
houden. En dan moeten selectiespelers ook nog eens extra veel 
trainen. Dat moet allemaal maar passen in een etmaal, waarin 
het gezinsleven doorgaat en er ook geslapen dient te worden.
Of beter gezegd: passend gemaakt worden! En huiswerk is in 
het rijtje bezigheden doorgaans niet het populairst, met alle 
risico’s van dien…..

David Westerhof, lid sinds 1988, heeft alle jeugdcategorieën 
bij AFC doorlopen. Hij maakte de worsteling dus zelf mee. 
Wanneer mocht of kon hij voetballen en tennissen en wanneer 
was het echt tijd voor school? Voor een jonge jongen zijn die 
keuzes bepaald eenvoudig. Vrienden van David die bij Ajax of AZ 
speelden werden door de clubs begeleid met hun schoolwerk. 
Een gemis bij AFC vond David. Die gedachte bleef lang bij hem 
hangen en leidde uiteindelijk tot een uniek initiatief dat hij in 
2003 met studievriend Robert Stout nam; namelijk het opzetten 
van het eigen huiswerkinstituut The School. The School moest 
ervoor zorgen dat goede schoolprestaties hand in hand gaan 
met sportieve successen. Het was vervolgens niet meer dan 
logisch dat AFC de thuisbasis werd voor The School. Het club-
bestuur omarmde het initiatief met beide armen.

En zo begon The School op doordeweekse dagen schoorvoetend 
en op kleine schaal in de bestuurskamer, die overdag toch maar 
leegstond. De eerste leerlingen waren een aantal pupillen van de 
D1-selectie, getraind door “good old” Pim van de Meent, die het 
nut van huiswerkbegeleiding direct in zag. Zijn stimulans ressor-
teerde effect bij de ouders, want naar Pim wordt geluisterd! 
Gesteund door de vliegende start in het beginjaar kreeg The 
School in het seizoen 2004-2005 nadrukkelijker vorm en 
inhoud. 
Jongens uit meer teams gaven zich op, nieuwe begeleiders 
 werden aangetrokken en de introductie van een ouderbijdrage 
zorgden ervoor dat The School ook gezonde financiële basis 
kreeg. Nu werden er al 17 spelers uit de D1, C1 en C2  begeleid 
door The School. 

De bestuurskamer bleek natuurlijk niet de ideale ruimte voor 
huiswerkbegeleiding. De zoektocht naar een nieuwe plek op AFC 
begon. 
Het werd uiteindelijk een portocabine naast het clubhuis en 
daarmee was The School niet afhankelijk van openingstijden van 
het clubgebouw. The School kon vanaf dat moment zelfs 50 
spelers opnemen in de huiswerkgroep. 
Nu, in 2008 is echter zelfs deze locatie al te klein voor het 
aantal spelers dat zich aanmeldt. Het is inmiddels een komen 
en gaan van spelers met sport- en huiswerktas. 

The School heeft inmiddels de vleugels verder uitgeslagen. In 
2005 heeft S.V. Argon in Mijdrecht ook een vestiging gekregen 
en dit seizoen ook bij de Uithoornse hockeyvereniging Qui Vive. 
The School begeleidt dit jaar op drie vestigingen ruim 120 kinde-
ren per maand met het maken van hun dagelijkse huiswerk. 

Er is veel lof voor de aanpak van The School. De supervisors van 
The School maken de leerresultaten van de spelers inzichtelijk 
voor ouders en trainers. Houding en cijferlijsten worden in kaart 
gebracht en besproken. Ouders krijgen een persoonlijke login, 
waarmee ze op de website de vorderingen van hun eigen kind 
kunnen checken. Waar mogelijk stemt AFC het trainingsschema 
af met The School. 

Een “dochteronderneming” van The School, The Homework 
Company gevestigd in de Noordhollandstraat in Amsterdam, 
biedt een breder pakket aan met presentatietrainingen, exa-
mentrainingen of extra individuele begeleiding.

Dat school én veel sporten niet samengaan, omdat de school-
prestaties daar altijd onder leiden, blijkt inmiddels een achter-
haald standpunt. De praktijk van The School bewijst dat. En het 
mooie is: er blijft voor de kids ook nog wel een uurtje over om 
lekker te MSN-en.

The School van AFC is succesformule

Sport en school: het kan wel!

foto: Jan Otsen

De initiatiefnemers van The School, Robert Stout en David Westerhof
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Een gewoon weekendje voetbal

De zaterdag begint in veel gezinnen met een telefoontje naar de 
afgelastingenlijn. De tijden van de lijst bij de sigarenman of de 
meldingen bij AT5 liggen ver achter ons. Tegenwoordig  markeert 
het 0900 nummer met de verlossende woorden van Pim van de 
Meent het spannende moment. Gelukkig zorgen de kunstgras-
velden ervoor dat afgelastingen zelden meer voor komen. In ieder 
geval gaan de kleinste AFC-ers van de Champions League en 
World Cup altijd de strijd aan op zaterdagmorgen. Samen met 
ouders, opa’s en oma’s betreden deze jonge gladiatoren het 
veld. Aanwijzingen van de kant worden nog niet altijd begrepen, 
getuige de blik omhoog als een vader zijn zoon de ruimte in wil 
sturen. 
Terwijl de begeleiders het spelschema in de gaten houden en 
een enkele ouder de fluit ter hand neemt, zoeken de overige 
ouders het “koek en zopie”  kraampje van de pachter op. Een 
mooiere manier om te wennen aan het voetbal is er niet voor 
spelers en ouders. Met recht wordt dit door velen gezien als 
één van de paradepaardjes van AFC.

Aanvallen
Op de andere velden treffen we inmiddels de iets oudere F- en 
E-pupillen aan in hun karakteristieke rode shirts. Waar bij de 
allerjongsten het voetbal vaak nog ver te zoeken is, zien we 

hier de systemen al boven komen drijven. AFC wil aanvallend 
 voetballen en dat komt voor de meeste jongens ook goed uit. 
Vrijwel iedere speler wil van nature in de voorhoede acteren en 
zo eindigen we vaak met aanvallende aanvallers en aanvallende 
verdedigers. En bij toerbeurt een keeper.

Zo rond het middaguur is het pas echt druk op het sportpark. 
De D-pupillen die het hele veld voor hun rekening nemen zijn nu 
ook in grote getalen aanwezig. De coördinatoren Kees Koedood, 
Martin Verburg en Bert Rijmers lopen van veld naar veld en 
ondersteunen waar nodig. De ovale wedstrijdtafel, het domein 
van Marjan en Theo Janssen, is gevuld met vertegenwoordigers 
van profclubs die met hun jeugd de strijd aangaan tegen de 
selectieteams van AFC.
Voor veel van deze teams is een uitstapje naar een amateurclub 
als AFC meer uitzondering dan regel. Maar zonder uitzondering 
genieten ze van de echte voetbalsfeer die er hangt.

De drukte bij de kleedkamers is nu op zijn heftigst. Het ene team 
eruit, het andere erin, ballen oppompen en scheidsrechters 
naar de kleedkamer brengen. De mannen bij de kleedkamers 
leveren een logistieke topprestatie. Op alle velden is nu voetbal 
te zien. Het publiek zoekt vaak een plekje bij de wedstrijden 

Zomaar een eenvoudig rekensommetje. Als alle jeugdleden van AFC bij iedere wedstrijd twee supporters meenemen en 
we tellen daar de trainers, coördinatoren en alle overige begeleiders bij op, dan blijkt ineens dat ruim 2500 mensen 

ieder weekend betrokken zijn bij het jeugdvoetbal van AFC!
Een indrukwekkend aantal dat meteen aangeeft dat het jeugdvoetbal bij onze verenging niet in een paar woorden is te vatten. 
Om toch een goede indruk te krijgen kijken we maar eens naar een “gewoon” weekendje voetbal op sportpak Goed Genoeg.

Ook de aller jongste AFC’ers spelen tegen elkaar op het scherpst van de snede.
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al op Sportpark “Goed Genoeg”
van de  hoogste selectieteams, maar ook bij de overige teams 
valt voldoende te genieten. Zo rond een uur of vier klontert 
alles weer samen in het clubgebouw. De uitslagen van de 
andere velden komen binnen en Marjan fungeert voor menige 
vereniging als “call center” om deze uitslagen te bemachtigen. 
Trainers verklaren aan de bar hun winst of verlies en de spelers 
douchen de uitslag van hun vermoeide lichaam af. Een enkele 
bus van een verre uitwedstrijd komt nog binnen en de echte 
die-hards bekijken nog een late seniorenwedstrijd. De meeste 
mensen  verdwijnen echter weer langzaam van het sportpark om 
’s avonds thuis aan tafel, of op MSN natuurlijk, het wedstrijd-
verloop nog eens even door te lopen.

De zondag kent alleen juniorenwedstrijden in de oudere cate-
gorieën. Waar de minder sportieve jeugd nog ruim uitslaapt 
staan de AFC-ers vanaf negen uur paraat. Net als op zaterdag 
komt ook op zondag een aantal jeugdselectiespelers verplicht 
een wedstrijd fluiten. En als ook het eerste elftal nog thuis 
speelt komen de vaste AFC-ers al wat vroeger naar het sport-
park om nog een jeugdwedstrijdje mee te pikken. 

Kampioenen
Alles bij elkaar komen dus ieder weekend 58 jeugdteams uit in 
de reguliere competities en 24 teams in de interne competitie. 
En niet zonder succes. Zo mochten we vorig seizoen een flink 
aantal kampioensteams begroeten. 
Het vlaggenschip van de jeugd, de A1, werd kampioen en is na 
één jaar afwezigheid weer terug in de eerste divisie. De A2 kon 
niet voor het kampioenschap gaan, maar wist op een knappe 
manier wel een periodetitel binnen te slepen.

Ook kampioenen vonden we bij de junioren C6, C7 en pupillen 
D4, D5, D6, D9, D12, E3, E7,E9,E11, F1, F4, F5, F6 en F10. 
De C2 wist  daarbij in juni nog de districtsbeker te winnen. 
Een mooie lijst waar we best een beetje trots op mogen zijn. 
De teams die niet kampioen werden, eindigden wel vaak hoog 
in hun competitie. Dat dit niet vanzelf tot stand komt is iedere 
week te zien op de trainingsvelden.
Goede en gemotiveerde trainers proberen bij iedere jongen het 
beste naar boven te halen. Wij zijn dan ook verheugd dat ook 
volgend jaar weer een prima trainersstaf klaar staat om de 
resultaten van dit jaar te evenaren of zelfs te verbeteren. 

Typisch Nederlands: ja en nee
Is een hoge rangschikking het doel van de jeugdteams bij AFC? 
Het antwoord daarop is typisch Nederlands: ja en nee.
Ja, omdat winst en verlies nu eenmaal bij sport horen. Ook de 
slechtste veteraan zal nog steeds balen als er verloren wordt. 
Iedereen gaat toch voor de winst.
Nee, omdat het plezier in het spel altijd voorop staat. Een team 
dat een jaar lang lekker getraind heeft en leuke wedstrijden 
heeft gevoetbald, kan terug kijken op een succesvol jaar.

Bij AFC realiseren wij ons dat er verschil bestaat tussen 
de teams die vrijwel altijd voor het hoogste zullen gaan (de 
 selectieteams), en de overige teams die de lat qua voetbal-

prestatie soms iets lager zullen leggen. Beide teams horen bij 
AFC en zijn voor onze vereniging even belangrijk. 
De jeugdcommissie zal in de komende jaren specifieke aan-
dacht geven aan beide categorieën om ervoor te zorgen dat 
 iedereen voldoende aandacht krijgt. Het in stand houden van 
een grote jeugdafdeling met spelers met diverse achtergronden 
en  verschillende voetbalkwaliteiten zorgt voor een gezonde mix 
van spelers die samen AFC zijn.  Om die reden wordt dit jaar de 
trainersstaf bij de niet-selectieteams versterkt. Hierdoor kan in 
alle categorieën nog gerichter getraind worden.
Net als voorgaand seizoen zullen ook de sociale elementen bij 
AFC een voorname rol innemen. Het kerstdiner voor C-junioren, 
de mini WK en de grootse sportdag bij Amstelborgh zijn AFC 
tradities die bij de vereniging horen.

Het komende seizoen zal de jeugdcommissie een andere samen-
stelling kennen. Voorzitter Rinus van Leijenhorst, penning mees-
ter Michael Tugendhaft, commissaris technische zaken Klaas 
Molenaar en adviseur John Parsser dragen het stokje over. 
Zij hebben allen veel tijd en energie gestoken in “hun club” en een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de jeugd van AFC. Op deze plek 
is een woord van dank dan ook op zijn plaats.

Onder het nieuwe voorzitterschap van Brian Speelman zal de 
nieuwe commissie (voor de samenstelling zie pagina 36 in deze 
persmap) eigen accenten leggen, maar tegelijkertijd de rode 
AFC draad blijven volgen.
Als alles goed gaat wordt zij daarbij ook komend seizoen weer 
ondersteund door de vele commissies en vrijwilligers bij AFC 
die het doel nastreven dat boven de ingang van het hoofdveld 
hangt:

Be Friends en Keep Smiling!

Namens de Jeugdcommissie,
Wiebe Westerhof

Hoe relaxed kun je toeleven naar een wedstrijd?
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Wat maakt AFC anders dan andere Amsterdamse clubs 
als DWS, Zeeburgia, Osdorp en Türkiyemspor, waar je ook 
werkte én met succes? 
“Niets ten nadele van mijn oude clubs, maar dat zijn 
echte  volksverenigingen, waar het gezellig is, maar het 
soms beter geregeld zou kunnen zijn. Bij AFC staat de 
organisatie als een huis. Dit is het Ajax van de amateur-
wereld. Ik hoef mij alleen met het sportieve gedeelte te 
bemoeien en dat is een ver ademing. De spelers hebben 
het ook zeer goed, die worden misschien zelfs wel een 
beetje teveel in de watten gelegd, vind ik, maar goed, 
als zij maar beseffen dat ze er zijn om te presteren.”

Beschrijf de mogelijkheden eens van deze selectie?
“De jongens die erbij zijn gekomen vind ik allemaal verster-
kingen. Dus je mag aannemen dat wij beter gaan spelen dan 
vorig jaar. Het viel mij direct op dat de groep fit oogt en 
gelukkig ook heel strijdbaar is. Ze willen er wel voor gaan. Het 

spel in de oefenwedstrijden was misschien wat wisselvallig, 
maar dat is niet vreemd met elf nieuwe spelers, die allemaal 
hun draai nog moeten vinden. Dat geldt nog sterker voor de 
knapen die uit de A1 komen. Nee, niveau en inzet vallen mij 
reuze mee. Het klikt ook in de groep.”

Is de groep mentaal weerbaarder dan vorig seizoen?
“Mentale weerbaarheid is nooit AFC’s sterkste punt geweest. 
Als je van AFC wilt winnen, moet je de ruimtes klein maken 
en de beuk erin gooien. Ik hoop dat die vlieger dit seizoen niet 
opgaat en de tegenstander banger is voor AFC. De fysieke en 
mentale veerkracht van dit team is zonder meer groter.” 

Gaat AFC weer wat makkelijk scoren? 
“Ik verwacht veel van Malcolm Esajas (komt van DWS, red.). 
Een  talent, wel wat bescheiden misschien, maar ik ben blij 
dat hij erbij is. Tristan Buchinhoren (komt van BVO Haarlem, 
red.) gaat ook zijn doelpuntjes pakken, echt een prima spits. 

Cor ten Bosch

Succestrainer Cor ten Bosch formeert  een “ander” AFC 1

“Ik ben aangenomen om
 beslissingen te nemen”.

Succestrainer Cor ten Bosch maakte de afgelopen 16 jaar 10 clubs kampioen, waaronder Edo, Zeeburgia, Osdorp, Türkiyemspor 
en DWS. Afgelopen seizoen maakte hij de keerzijde van het vak mee door te degraderen met de té jonge selectie van DWS. 

Nu staat hij aan de vooravond van een nieuw avontuur bij AFC. Ten Bosch wil volop in de aanval.

foto: Jan Otsen
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Dan hebben wij Steve Promes (komt van ARC, red.) een crea-
tieve linkerspits. Ook Daryl van Mieghem en Leandro Kappel, 
die zó van de A1 komen, hebben mij als aanvallers  positief 
verrast. Nog niet te vroeg juichen, want de jeugd gaat soms 
snel omhoog en soms ook weer snel naar beneden, maar hun 
potentie is in de oefenduels absoluut gebleken. Nee, met ons 
scorend vermogen zit het wel goed.”

Staat de verdediging?
“We hebben met Stephan Veenboer die terug is van Vitesse en 
Raymond van Emmerik twee knoerten van keepers, haast een 
vervelende luxe, want één van de twee staat er in de eerste 
wedstrijd naast. Achterin is Benjamin Pinto erbij, die vertrok-
ken is bij FC Den Bosch, die moet echt een versterking zijn. 
Dan hebben we Willem Scheerens, dat is een harde jongen 
en in die zin geen typische AFC- voetballer, maar wel eentje 
die nodig is. Erik Piket (komt van FC Voorland, red.) brengt 
de verdediging mentaal en voetbaltechnisch zeker ook vooruit. 
De oude garde verdedigers staat ook nog altijd zijn mannetje, 
dus mogelijkheden genoeg. Dat geldt ook voor het middenveld, 
waar heel wat goede en ook dynamische spelers rondlopen.”

De selectie is groot, zullen er reputaties sneuvelen?
‘Dat zit er wel in. Ik kan kiezen uit een grote groep en spelers 
die dachten zeker te zijn van een basisplaats komen mogelijk 
bedrogen uit. De beste spelers staan straks op het veld. 

Wat is jouw doelstelling voor dit seizoen?
“Er kan maar één doelstelling zijn en dat is zo hoog 
mogelijk eindigen. Ik heb het over de eerste drie. Eigenlijk 
moet je kampioen willen worden, maar bekijk de moge-
lijkheden eens van Haaglandia, die beweren dat ze met 
de kerst al kampioen zijn. Of Omniworld die van zichzelf 
kampioen móeten worden. Heb je ook nog Holllandia, 
landelijk amateurkampioen en het altijd sterke Argon. 
Iedereen snapt dat AFC niet zomaar de titel grijpt.” 

Ben je een harde leider van weinig woorden of ben je meer 
een psycholoog die met spelers praat? 
“Ik ben van de no-nonsense, de mensen moeten doen wat er 
van ze wordt gevraagd, maar als ze hun stinkende best doen 
en toch niet goed genoeg, tja dan breng ik niet graag de 
boodschap dat ze naar het tweede mogen. Maar ik vertel het 
ze wel en ik leg ook uit waarom. Ik ben nu eenmaal aangeno-
men om beslissingen te nemen. Aan de andere kant, ik maak 
spelers ook vaak beter, dat is wel gebleken en dat zien de 
wisselspelers natuurlijk ook. Als je resultaat boekt, verstomt 
de kritiek, zo gaat dat.”

Welk speltype gaan wij spelen?
“In principe 4-3-3. Dat is anders dan mijn voorganger Ton du 
Chatinier, die graag met twee spitsen speelde, maar we heb-
ben nu talentvolle aanvallers genoeg. Ik ga ervan uit dat AFC 
de betere partij is en dus zetten wij zelf de toon. Achterin 
vier man en twee verdedigende middenvelders en vier crea-
tieve gasten die hun gang mogen gaan, maar moeten scoren 
natuurlijk.”

Pak je thuiswedstrijden anders aan dan uitwedstrijden? 
“Ja, thuis moet AFC alles winnen. Het is ons veld, wij betalen de 
huur en wij maken daar de dienst uit. Vanaf de eerste minuut vol 
erop. Dat behoort een topclub ook te doen. Met de spelopvat-
ting van de tegenstanders hebben we vooraf niets te maken.”
“Belangrijk is dat AFC de eerste vier, vijf wedstrijden goed 
doorkomt. Succes bindt mensen. Ik hoop dat de nieuwe spe-
lers snel hun draai vinden en blijvertjes blijken. Je hebt er als 
club niks aan als die aan het einde van het seizoen allemaal 
weer vetrekken. Dan kun je weer van vooraf aan beginnen. 
Mooi is ook als de AFC- jeugd het idee heeft: bij deze club 
krijgen eigen talenten een serieuze kans. Van Mieghem, 
Kappel en Foppen kunnen de boegbeelden worden van de 
jonge garde.”

Jan van Galen

Begeleiding AFC 1. V.l.n.r.: Frank Tilmans, Co Grosze Nipper, Cees Thomas, Edwin van Holten.

foto: Jan Otsen



 

12 AFC Seizoen 2008-2009

Willem Scheerens, rugnummer 5
Deze verdediger speelde jarenlang in het eerste elftal van 
DWV. Bij de overstap naar AFC viel het hem op dat bij AFC 
alles bijzonder goed geregeld is. Maar zegt hij: ‘er wordt dan 
ook meer van je verwacht, de druk lijkt mij hier hoger’. Spreekt 
zijn bewondering uit dat AFC in staat is gebleken om met de 
top mee te blijven doen. Kent AFC als een club met tradities, 
kent ook de vooroordelen over AFC. Hij heeft ervaren dat AFC 
toch een gewone voetbalclub is, natuurlijk wel afhankelijk hoe je 
jezelf opstelt. In ieder geval heeft hij tot zover geen spijt van 
zijn overstap. Willem is tweedejaars student bedrijfseconomie 
aan de VU.

Tristan Buchinhoren, rugnummer 9
Kreeg geen contractverlenging bij de BVO Haarlem. Eerlijk 
gezegd kwam hem dat goed uit. Tristan was al tot de conclusie 
gekomen, dat er een keuze tussen voetbal en een maatschappe-
lijke carrière gemaakt moest worden. AFC biedt hem niet alleen 
de gelegenheid beide te combineren, maar ook nog als trainer 
aan de slag te kunnen gaan en wel bij de junioren A1. Dat nog 
een aantal andere Hoofdklasse clubs en onlangs zelfs nog een 
BVO uit de Jupiler league belangstelling toonden, kon zijn keuze 
voor AFC niet beïnvloeden. Volgens zijn zeggen een nette club 
waar je vriendelijk en goed onthaald wordt. Maar de centrum-
spits moet wel lachend erkennen dat als Ajax gebeld zou hebben 
de keuze toch wel anders geweest zou zijn. 

Steve Promes, rugnummer 11
Heeft een indrukwekkende lijst van vorige verenigingen achter 
zich, voorwaar niet de minste clubs. Dus waarom nu ineens 
AFC? Maar die overgang naar AFC is op zich niet zo verwon-
derlijk. Steve wil komend jaar afstuderen. Hij studeert en woont 
in Amsterdam en zocht dus een club in Amsterdam. Als dan 
een oude bekende, in dit geval Mendel Witzenhausen  ook nog 
bij AFC speelt, is de keuze gauw gemaakt. Het is de linkerspits 
opgevallen dat de nieuwe spelers direct door iedereen geac-
cepteerd werden. Een leuke spontane groep met een goede 
sfeer. Hij verwacht dan ook dat AFC om de bovenste plaatsen 
mee zal doen.

Malcolm Esajas, rugnummer 14
Komt evenals de nieuwe trainer Cor ten Bosch over van DWS. 
Maar het is niet zo dat Cor hem zomaar mee heeft genomen. 
AFC heeft Malcolm wel degelijk zelf gevraagd. Daar was hij toch 
wel enigszins verbaasd over, maar vond het wel een hele eer om 
door een grote club als AFC gevraagd te worden. Het is hem 
direct al opgevallen dat de discipline  van de spelers bij AFC veel 

hoger is dan hij gewend is. Je komt niet te laat op een training, 
je komt zelfs niet vlak voor de training binnen stappen, je komt 
ruim op tijd voor de training. Heeft na het afronden van zijn MBO 
opleiding zijn studie vervolgt aan een HBO. Voor deze aanvaller 
staat teambelang voorop. Niet alleen zelf scoren, maar ook voor 
assists zorgen. Malcolm heeft maar één doelstelling en dat is 
om met AFC kampioen te worden.

Erik Piket, rugnummer 15
Op de voetbalschool van Erik speelt ook het zoontje van Johan 
Dol, lid van de Commissie Topamateurs. Dan ligt de conclusie 
voor de hand, dat Erik daarom voor AFC heeft gekozen.. Niets 
is minder waar. Johan zal natuurlijk wel grote invloed gehad 
hebben op de keuze. Misschien wel de belangrijkste reden is, 
dat Erik, vanwege zijn dochtertje van een jaar,  niet meer buiten 
Amsterdam wil voetballen. Dat deze linkspoot in het verleden 
al met Robert en Bobby Gehring, Raymon van Emmerik en 
Benjamin Pinto bij Ajax en met Steve Promes bij  Hilversum 
heeft gespeeld, maakte de keuze natuurlijk nog gemakkelijker. 
Maar hij stelt wel dat de uitstraling van AFC zeker heeft mee-
geteld in zijn overweging om naar AFC over te stappen. Voelt 
zich in de groep goed opgenomen, hetgeen natuurlijk niet zo 
verwonderlijk is met zoveel bekende gezichten .

Kevin Vermeij, rugnummer 16
Zit in zijn laatste jaar aan de Johan Cruyff College, een MBO 
opleiding. Daarna staat de JC University op het programma, 
een HBO opleiding. Kevin maakte ooit zijn debuut bij Omniworld 
in de wedstrijd tegen AFC. De overgang naar de RKC jeugd 
is hem niet goed bevallen. Door heimwee gedreven keerde de 
verdedigende middenvelder terug naar Omniworld, waar hij in 
de junioren A1 en in Jong Omniworld speelde. Om vervolgens 
bij Zuidvogels weer plezier in het voetballen terug te vinden. 
Hij is er echt trots op dat hij gevraagd is om bij AFC te komen 
voetballen. Hij ziet dat als bewijs voor de regel dat je soms een 
stap terug  moet doen om er twee vooruit te maken. 

Stephan Veenboer, rugnummer 18
Een bekend gezicht, die we zeker niet zo snel terug hadden 
verwacht. Stephan trouwens ook niet. Na een jaar als doelman 
bij Vitesse kreeg hij te horen, dat hij kon vertrekken. Een bittere 
teleurstelling en nog totaal onverwacht ook. Maar zo zegt hij, je 
wordt er wel mentaal door gehard. Hoe onterecht de beslissing 
in jouw ogen ook is. Een BVO uit de Jupiler league had belang-
stelling. Maar dan moet je er wel ‘s nachts bij gaan werken om 
rond te komen. Mijn ouders boden nog aan om te helpen, maar 
ze hebben genoeg voor mij gedaan, ik moet nu zelfstandig ver-

De nieuwe gezichten binnen de 
Ieder seizoen zijn er de nodige mutaties in iedere A-selectie van iedere voetbalclub; zo ook bij AFC. Sommige spelers stoppen en 

gaan op een lager niveau spelen, zoals dit jaar Hans Geerlings en Laurens Bianchi, die met enkele andere oude voetbalvrienden gaan 
 uitkomen voor de zaterdag 2. Jarik van Zeijst heeft helaas moeten beslissen om te stoppen, omdat een hardnekkige knieblessure 

hem hiertoe dwingt. Een andere speler, Garrett MacDonald zal dit seizoen deel uit maken van het tweede elftal om zich beter te kunnen 
ontwikkelen en aanvoerder Robert Gehring verblijft de eerste helft van het nieuwe seizoen in het buitenland. 

Van deze spelers hebben we dus geen afscheid genomen, maar wel van Gideon Coronel en Wouter Kloes (Ajax zaterdag), Robbin Kieft 
(gestopt), Tonnie Cusell (NVC) en Said Bentohami (Turkiyemspor), die allen om uiteenlopende redenen onze club hebben verlaten. 

Hieronder staan de nieuwe gezichten, maar zijn dat ook daadwerkelijk allemaal nieuwe gezichten? 
Nee, twee spelers komen uit de junioren A1, één speler uit het tweede elftal en twee spelers keren terug op het oude nest. 

Zie hieronder de introductie van de nieuwe A selectiespelers voor het seizoen 2008-2009.
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V.l.n.r.: Benjamin Pinto, Tristan Buchinhorn, Steve Promes, Willem Scheerens, Kevin Vermeij, Stephan Veenboer, Leandro Kappel, Eric Piket, Darryl van Mieghem,
 Michiel Foppen en Malcolm Esajas.

der, aldus Stephan. Voelde zich bij AFC direct weer thuis, het 
was wat je noemt echt een warm welkom. Hij is zeer te spreken 
over de aanpak van AFC. Toen bekend werd dat zijn contract 
bij Vitesse niet verlengd zou worden, heeft AFC direct gebeld 
om een afspraak te maken. Hij beseft dat zijn terugkeer niet 
automatisch inhoudt dat hij ook eerste keeper wordt, dat hij er 
echt voor zal moeten knokken, hij ziet in Raymon een geduchte 
concurrent.

Benjamin Pinto, rugnummer 19
Na lange omzwervingen weer terug bij AFC. Speelde in de pupil-
len D1 van AFC samen met Bobby Gehring. Toen Bobby in 1992 
naar Ajax vertrok, was hij behoorlijk jaloers, maar een jaar later 
volgde alsnog ook zijn overstap naar Ajax. Woont in feite al zijn 
hele leven bij AFC om de hoek. Is trouwens ook nog jeugdtrainer 
bij AFC geweest. Afgelopen jaar stond hij bij F.C. Den Bosch 
onder contract, speelde dus tegen AFC voor de beker, maar 
Benjamin wou niet ingaan op een contractverlenging. Het werd 
tijd om ook aan een maatschappelijke carrière te denken. Deze 
“allround” speler werkt nu bij zijn vader in de zaak, een groothan-
del in textiel. Ondanks dat er andere aanbiedingen waren, was 
een terugkeer naar zijn vrienden bij AFC voor hem het meest 
aantrekkelijk. Hoewel de voorbereiding natuurlijk wel anders is, 
is het hem tot nu toe allemaal zeer goed bevallen.

Michiel Foppen, rugnummer 22
Via de talentendagen van AFC ooit bij de club gekomen, waar 
zijn vader Henk al jaren lid van is. Na twee jaar in de junioren 
A1, afgelopen jaar bijna kampioen geworden met het tweede 
elftal. En nu dus de grote overstap naar de A-selectie. Wordt 
goed opgevangen door de ervaren spelers, ze helpen je, ze 
leggen bepaalde dingen uit, laten je slimmer worden, aldus 
Michiel. Gaat zijn uiterste best doen om in de verdediging aan 

zijn wedstrijden te komen. Als dat lukt, is zijn beslissing, om 
zich ooit voor de talentendagen op te geven en naar AFC over 
te stappen, helemaal gelukt. Is niettemin toch wel verbaasd hoe 
snel het allemaal gaat. Voelt zich helemaal thuis bij AFC, een 
warme club.

Daryl van Mieghem, rugnummer 23
Speelt al sinds de F’jes bij AFC met een korte onderbreking van 
een jaar bij F.C. Utrecht. Na dat jaar wou hij terug naar zijn oude 
club en ook naar zijn oude school.  Waar hij zijn havodiploma 
behaalde. Daryl loopt nu stage bij een evenementenbureau. 
Heeft de afgelopen jaren zowel de degradatie als de terugkeer 
van de junioren A1 meegemaakt. Het eerste jaar was echt heel 
vervelend, maar het tweede jaar, de promotie was prachtig. 
Ondervindt nu dat het in de A-selectie allemaal veel en veel sneller 
gaat. Beseft dat het niet makkelijk zal worden, maar zal als linker- 
of rechterspits zijn uiterste best doen om zijn kans te pakken.

Leandro Kappel, rugnummer 24
Ook Leandro komt uit de junioren A1 van AFC. Hij liep onlangs 
nog stage bij de Engelse club Fulham, maar tot zijn grote 
teleurstelling is dat op niets uitgelopen. Het is toch weer AFC 
geworden, waar hij zich volledig voor zal inzetten. Maar zo werd 
hem, tot zijn geruststelling, verzekerd: we blijven je volgen! De 
overschakeling naar de A- selktie heeft hem niet verrast. Het is 
allemaal sneller en fysieker, maar heeft daar absoluut geen last 
van. Vindt dat hij door de coach en de andere jongens goed is 
opgevangen . Hoopt en dat is ook zijn doelstelling om ooit te sla-
gen in het profvoetbal en dan wel op het hoogste niveau. Want 
komend seizoen wil hij allereerst belangrijk voor het team worden.

André Wijnand

A-selectie seizoen 2008-2009

foto: Jan Otsen
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Raymon van Emmerik
1. 11-06-1980
2. 2007
3. FC Kleve, Go Ahead Eagles, DWV, Ajax, NEC
4. Amsterdams elftal
5. keeper
6. VBO Metaal 
7. -
8. Dennis Gentenaar
9. Afscheid van Maradona
10. Café 1890
11. UB 40

1

Said Moumane 

1. 08-11-1971
2. 2001
3. FC Utrecht, FC Hilversum
4. Ned. team futsal
5. linksback/linkshalf
6. MBO
7. medewerker magazijn/administratie
8. Maradona
9. Penalty Murat Böke vs DCG
10. Leidseplein
11. André Hazes

3

Willem Scheerens  

1. 24-04-1985
2. 2008 
3. Ajax E jeugd, DWV
4. West 1 district jeugd t/m 14 jaar, NL amateurelftal
5. vrije verdediger, verdedigende middenvelder
6. bedrijfseconomie VU
7. administratief medewerker PWC
8. Redondo
9. Afscheid Marco van Basten in vol San Siro
10. Oude Spiegelgracht
11. Buena Vista Social Club

5

Yama Hashemi
1. 18-04-1981
2. 2006
3. Rood Geel, FVC, Leeuwarder Zwaluwen 
4. Leeuwarders elftal, amateurelftal district Noord
5. linksbuiten, linkshalf
6. HRM (Human Resource Management (HBO)
7. HRM bij een Japanse organisatie
8. Robbie de Wit
9. 2-1 van Basten vs Duitsland EK ‘88
10. Vondelpark
11. Soul

7

Tristan Buchinhoren  

1. 14-03-1984
2 2008
3. Meervogels,ADO20, Stormvogels Telstar, HFC Haarlem
4. -
5. spits
6. CIOS
7. commercieel manager
8. Hernan Crespo
9. Goal Bergkamp vs Argentinië WK ‘98
10. Jimmy Woo
11. Usher

9

Steve Promes  

1. 28-12-1982
2. 2008
3. Zeeburgia, Haarlem, Vitesse, Hilversum, Huizen, Noordwijk
4. -
5. voorhoede
6. HBO, Commerciële Economie
7. -
8. Toen: Ronaldo
9. Cafu met wereldbeker ‘02
10. Mijn eigen huis
11. R&B

11

Joey Esionye  

1. 19-05-1978
2. 1994
3. Swift
4. Arubaans elftal onder 16 jaar
5. verdediger/middenvelder
6. HBO/makelaarsschool
7. adviseur hypotheekbank
8. Ruud Gullit
9. Doelpunt van Basten Finale EK ‘88
10. Stadionweg
11. Alles behalve Hard Rock

2

Mendel Witzenhausen  

1. 03-01-1976
2. 1981 tot 1984 en vanaf 2007
3. Ajax, VVV, Haarlem, FC Hilversum, Elinkwijk
4. Ned. Jeugdelftallen t/m 18 jaar, Jong Oranje 
5. middenvelder
6. Commerciële economie
7. Sales manager Life Fitness
8. Steven Gerrard
9. Juichen van Marco Tardelli WK Final ‘82
10. Amstelveld
11. Tutti Frutti

4

Robert Gehring  

1. 19-01-1976
2. vanaf 19-01-1976
3. Ajax, Rayo Vallecano
4. Nederlandse jeugdelftallen t/m 21
5. middenvelder
6. HEAO management, economie en recht
7. sales manager Bonnit
8. Ronald de Boer
9. Wimbledon ‘08 Nadal vs Federer (beste tennis ooit)
10. Utrechtse straat
11. Jack Johnson

6

Bobby Gehring  

1. 06-11-1979
2. vanaf 06-11-1979
3. Ajax, Wake Forest University
4. Nederlands Jeugdelftallen 14 t/m 16 jaar
5. middenvelder
6. MA International Relations Politics
7. management trainee Tommy Hilfiger
8. Dennis Bergkamp
9. Manchester United vs Bayern München CL Finale ‘99
10. Artis
11. Red Hot Chilli Peppers

8

Wout Meulemans 

1. 03-12-1986 
2. 2007
3. Theole, FC Den Bosch
4. -
5. centrale middenvelder
6. Gedrag en Samenleving (UvA)
7. student
8. Zidane
9. Panenka Penalty van Zidane WK finale ‘06
10. Voetbalpleintje Jekerstraat
11. The Smiths

10

Laurens Samsom 

1. 30-03-1986 
2. 2000
3. Swift
4. KNVB Districtselftallen onder 13, 14 en 15
5. middenvelder
6. Geschiedenis (UvA)
7. student
8. Zidane
9. Goud Jesse Owens100 meter Olympics ‘36
10. Amstelkade
11. The Beatles

12

 Wie maken deel uit v
 Achter de naam van de speler is het vaste rugnummer vermeld en daaronder de v

4. vertegenwoordigende elftallen, 5. favoriete positie, 6. opleiding, 7. beroep, 8. favoriete vo

Spelers A-selectie s
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Gijs Roodbeen 

1. 17-02-1984
2. 2005
3. De Treffers, NEC
4. selectie Oost-Nederland
5. op nummer 10
6. VWO
7. student Europese Studies
8. Jack de Gier
9. Moet nog komen
10. Spui
11. Marvin Gaye

13

Erik Piket  

1. 03-02-1981
2. 2008
3. Ajax, Groningen, Haarlem, DC Washington United, 
 Blauw Wit, Voorland
4. Nederlands Jeugdelftallen 14 t/m 17 jaar
5. verdedigende middenvelder, linker middenvelder
6. Johan Cruyff University
7. student
8. All time: Maradona, Nu: KaKa
9. Alles van Muhammed Ali & Michael Jordan
10. Watergraafsmeer
11. Motown & Classics

15

Peter Post
1. 12-03-1986
2. 2003
3. Amstelveen/Heemraad 
4. KNVB Districtselftallen t/m 16, Ned. amateur elftal onder 23
5. voorstopper
6. HBO Bedrijfseconomie/VU Business administration 
7. student
8. Wesley Sneijder
9. Goal Bergkamp vs Argentinië (commentaar Jack van Gelder)
10. Rembrandtplein
11. Eros Ramazotti

17

Benjamin Pinto  

1. 19-12-1980
2. 2008
3. AFC, Ajax, Haarlem, AZ, Hibernian, Telstar, Den Bosch
4. Nederlands Jeugdelftal onder 18
5. middenvelder
6. Havo
7. textiel-importeur
8. Ben Arfa
9. Debuut in betaald voetbal
10. Ouborg 8
11. Alles behalve alternatieve rommel

19

Daryl van Mieghem  

1. 05-12-1989
2. sinds de F jeugd
3. Utrecht 
4. -
5. voorhoede
6. Havo
7. scholier
8. van Persie
9. Ajax wint Champions League ‘95
10. Surprise Bar
11. Pharell Williams

23

Malcolm Esajes
1. 13-07-1986
2. 2008
3. ZSGO/WMS, DWS
4. -
5. achter de spits/voorhoede
6. Small business and retail management
7. student
8. Ronaldinho & m’n broer Clayton
9. 1e keer kampioen met DWS
10. West
11. Reggea & Hiphop 

14

Kevin Vermeij  
1. 01-05-1987
2. 2008
3 Omniworld, RKC Waalwijk, Zuidvogels
4. -
5. laatste man, verdedigende middenvelder
6. Johan Cruyff College: Marketing & Communicatie
7. host T-mobile
8. Deschamps
9. 1e Olympisch Goud Pieter van de Hoogeband
10. Suzy Wong
11. Electro House

16

Stephan Veenboer  

1. 29-11-1987
2. 2005, behalve 2007-2008
3. Diemen, Omniworld, Amstelveen, AFC, Vitesse
4. Nederlands elftal onder 21
5. keeper
6. CIOS
7. ex-profvoetballer
8. Edwin van der Sar
9. Omhaal Colombiaanse keeper Higuita
10. Goed Genoeg
11. R&B

18

Murat Böke
1. 30-06-1974
2. 2005 
3. Ripperda, FC Lisse, Turkiyemspor
4. - 
5. verdedigende middenvelder
6. MAVO, MTS
7. ondernemer
8. Maradona
9. Solo Maradona WK ‘86
10. Niet echt
11. Top 40

20

Michiel Foppen  

1 26-07-1988
2. 2004
3. Zuidvogels
4. -
5. rechtsback
6. Sport en bewegen
7. tennisleraar
8. Jaap Stam
9. Nederland-Frankrijk 2008 (ik was live aanwezig)
10. Overal
11. Ibiza Music

22

Leandro Kappel  
1. 14-11-1989
2. 2005
3. DWS, Omniworld, Ajax
4. -
5. Linksbuiten
6. ROC Freijlemalborg: opleiding Manager
7. Student
8. Christiano Ronaldo
9. Finale WK ‘98
10. Thuis
11. Latin House

24

t van de A-selectie?
e volgende gegevens: 1. geboortedatum, 2. AFC lid vanaf, 3. vorige verenigingen,

e voetballer, 9. favoriet sportmoment, 10. favoriete plek in Amsterdam. 11. favoriete muziek

seizoen 2008-2009

BE FRIENDS
KEEP SMILING
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Informatie over de verenig
Opgericht: 15 mei 1920
Aantal leden: 1150 (18 seniorenteams, 
67 jeugdteams, 6 damesteams)
Hoofdklasse sinds: 1988 met onderbreking van 
1996-1998 (18 seizoenen)
Trainer: Dick-Jan Ente, ass. trainers: Bert van 
Duij ven bode, Jurgen Boon, keepers trainer: Kees 
Kalk, leiders: Gerrit van Hooff, Wim Stooker
Terrein: Sportpark De Vlotter, Oosterweg 4c, 
1968 KN  Heemskerk, 0251 - 244534
Website: www.ado20.com

Opgericht: 18 januari 1895
Aantal leden: 1800 (24 senioren- en 82 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van 
1998-2001 (31 seizoenen)
Trainer: Cor ten Bosch, 
keeperstrainer: Edwin van Holten, 
leider: Cees Thomas, 
verzorger: Co Grosze Nipper, fysiotherapeut en 
hersteltrainer: Frank Tilmans
Terrein: Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 
1082 LR  Amsterdam, 020 - 6445575
Website: www.afc-amsterdam.nl

Opgericht: 1 juli 1971
Aantal leden: 1150 (12 seniorenteams,
59 jeugdteams, 1 G-team)
Hoofdklasse sinds: 1997 (11 seizoenen)
Trainer: Marcel Keizer, ass. trainer: Raymond de 
Jong, keeperstrainer: René Ponk, leiders: Gerard 
Cordes, Hans Slagboom en Jur Westra
Terrein: Sportpark Argon, Hoofdweg 85A,
3641 PR  Mijdrecht, 0297 - 281886 
Website: www.svargon.nl

Opgericht: 12 mei 1912
Aantal leden: 600 (5 seniorenteams en 
34 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1976 met onderbreking van 
1999-2004 (26 seizoenen)
Trainer: Ton Pronk, ass. trainers: Frans de Klerck,
Arnold Bander en Amriet Dairam, keepers-
trainer: Frans de Bree, leider: Frantz Piek 
Terrein: Sportpark Elzenhagen, J.H. Hisgenpad 2,  
1025 WK  Amsterdam, 020 - 6369195 
Website: www.voetbal-clubs.nl/voetbal/asvdwv

Opgericht: 20 juni 1919
Aantal leden: 650 (5 seniorenteams en
24 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van 
1992-1996 (29 seizoenen)
Trainer: Peter Visee, ass. trainer: Glenn Somer, 
keeperstrainer: Peter Hofman, 
leider: Onbekend 
Terrein: Sportpark U.S.V. Elinkwijk, Amsterdamse-
straatweg 1015, 3555 HT Utrecht, 030-2440448 
Website: www.elinkwijk.nl

Opgericht: 1 juli 2005 (fusie van FC Kranenburg 
en RVC Rijswijk)
Aantal leden: 750 (9 seniorenteams, 
35 jeugdteams)
Hoofdklasse na fusie sinds: 2005 (3 seizoenen)
Hoofdklasse als FC Kranenburg sinds: 2001 (4 seizoenen)
Trainer: Albert van der Dussen, ass. trainer: Gerry 
Fens, keepers trainer: Lemmy Stevens, 
leiders: Dave Buijtelar en Hans Melser
Terrein: Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2, 
2285 SP  Rijswijk, 070 - 3944133
Website: www.haaglandiavoetbal.nl

Elinkwijk – Utrecht  

AFC – Amsterdam DWV – Amsterdam  

Haaglandia – Rijswijk    

Argon – MijdrechtADO ’20 – Heemskerk

Sjoerd Jens in actie, de topscorer van het vorige seizoen.
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Opgericht: 7 oktober 1893
Aantal leden: 1600 incl. hockey en cricket 
(11 seniorenteams, 60 jeugdteams)
Hoofdklasse: 2008 (1 seizoen)
Trainer: Wim de Jong, ass. trainer: Dick 
Boereboom, keepers trainer: Dick van de Meer, 
leiders: Fred Bodaan en Timo Worisek
Terrein: HBS-Craeyenhout, Evert Wijtemaweg 1,
2565 AA  Den Haag, 070 - 3681960

Website: www.hbs-craeyenhout.nl

Opgericht: 30 augustus 1906
Aantal leden: 500 (6 seniorenteams, 11 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1979 met onderbrekingen 
1983-1997, 2001-2002, 2003-2007-2008 
(10 seizoenen)
Trainer: Karel Bonsink, ass. trainers: Kay Meeuwsse,
Richard Spermon, keeperstrainer: Wout Posthuma, 
leider: Wout Posthuma
Terrein: Sportpark Crailo, Nwe Crailoseweg 28, 
1222 AB  Hilversum, 035 - 6913766
Website: www.fchilversum.nl

Opgericht: 1 september 1898
Aantal leden: 650 (10 seniorenteams, 
19 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1991 met onderbreking van
2004-2005 (16 seizoenen)
Trainer: Ron van der Gracht, ass. trainer: Mark Vis, 
keeperstrainer: Rob Verduijn, 
leider: Paul Schröder
Terrein: Sportpark Julianapark, Nieuwe Wal 2, 
1621 NB  Hoorn, 0229 - 215090
Website: www.hollandia-hoorn.nl

 Opgericht: 5 maart 1932 als Argonaut; dan 
Sporting Flevoland, dan Zwarte Schapen
 Aantal leden: 850 (4 seniorenteams,
49 jeugdteams)

Hoofdklasse sinds: 1994 met onderbreking 
1995-1996 (13 seizoenen)
Trainer: Gerard Staats, ass. trainer: Hans 
Weehuizen, leider: Henk van Belt 
Terrein: Fanny Blankers-Koen Park, Competitieweg 22,
1318 EA  Almere Stad-West, 036 - 5336665
Website: http://www.fcomniworld.nl/amat/

Opgericht: 1 juli 1987
Aantal leden: 320 (5 seniorenteams, 
10 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2002 (6 seizoenen)
Trainer: Juan Coto Fernandez, keeperstrainer: 
Bart Schluter, leiders: Saffet Sevik
en Achmed Erkaya
Terrein: Sportpark Spieringhorn, Seineweg 7, 
1043 AA  Amsterdam, 020 - 6869040
Website: www.turkiyemspor.nl

Opgericht: 15 augustus 1909
Aantal leden: 500 (10 seniorenteams, 
16 jeugdteams, 2 damesteams)
Hoofdklasse sinds: 1975 met onderbreking van 
1985-2006 (12 seizoenen)
Trainer: Edwin Vurens, ass. trainer: Huib van 
Oostrom Soede, keeperstrainer: Max de Jong,
leiders: Jan Oosterling en Dries Beumer
Terrein: Sportpark ’t Kleine Loo, ’t Kleine Loo 1, 
2592 BW  Den Haag, 070 - 3858018
Website: www.vuc.nl

Opgericht: 26 oktober 1931
Aantal leden: 980 (13 seniorenteams, 
48 jeugdteams, 3 damesteams)
Hoofdklasse sinds: 2005 (3 seizoenen)
Trainer: John Blok, ass. trainer: Jan van 

den Berg, keeperstrainer: Jan Blankespoor, 
leiders: Frank den Elzen en Robert Marijnen
Terrein: Sportpark de Boekhorst, 
Dr. Schaepman laan 2, 2211 AV  Noordwijkerhout, 
0252 - 373533
Website: www.vvsb.nl

Opgericht: 14 november 1922
Aantal leden: 1150 (17 seniorenteams, 
45 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2001 met onderbreking van
2006-2007 (6 seizoenen)
Trainer: Wilfred van Leeuwen, ass. trainer: 
Piet Boon, keeperstrainer: Dick Bos, 
leiders: Aad van Holsteijn en Marco van Koert 
Terrein: Sportpark De Hoge Bomen 4, 
2671 NZ  Naaldwijk, 0174 - 626638 
Website: www.rkvv-westlandia.nl

gingen in de Hoofdklasse A

VVSB – NoordwijkerhoutHollandia – Hoorn

FC Hilversum – Hilversum VUC – Den Haag

Westlandia – NaaldwijkFC Omniworld amateurs – Almere

HBS - Den Haag  Turkiyemspor – Amsterdam

foto: Ton Post



A-selectie Amsterdamsche 

Seizoen 2008-2009AFC18

voorste rij v.l.n.r.: Laurens Samsom, Murat Böke, Bobby Gehring, Joey Esiony, Cor ter Bosch (
middelste rij v.l.n.r.: Peter Post, Michiel Foppen, Willem Scheerens, Dennis Purperhart (trainer 2e elftal), Cees Th

achterste rij v.l.n.r.: Erik Piket, Benjamin Pinto, Leandro Kappel, Frank Tilmans (fysiotherapeut/hersteltrainer), Raymon



e Football Club 2008-2009

AFC Seizoen 2008-2009

ch (trainer/coach), Said Moumane, Mendel Witzenhausen, Yama Hashemi, Daryl van Mieghem.
s Thomas (teammanager), Edwin van Holten (keeperstrainer), Kevin Vermeij, Tristan Buchinhoren, Gijs Roodbeen.
mon van Emmerik, Stephan Veenboer, Co Grosze Nipper (verzorger), Malcolm Esajes, Wout Meulemans, Steve Promes.
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foto: Jan Otsen
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Prestatieteams en vriendenteams g
De B-commissie houdt zich bezig met de begeleiding en 
 coördinatie van de zondagteams AFC 3 t/m AFC 11. 
AFC 3 en AFC 4 zijn de prestatieve teams en spelen het 
nieuwe seizoen allebei in de reserve 2e klasse. Net als het 
afgelopen seizoen is  trainer Hesdey Sanches, samen met 
elftalleider Maarten Blokland,  verantwoordelijk voor AFC 3.
Na jarenlang als vrijwel enige derde elftal spelend in 
de reserve 1e klasse is het team vorig seizoen gede-
gradeerd. Dit seizoen is het  uiteraard de bedoeling om 
weer bovenin mee te spelen voor het  kampioenschap. 

Bij AFC 4 staat  dit seizoen wederom Martin Verburg als  trainer 
voor de groep.
Het grote voordeel van beide trainers  dat zij door hun jarenlange 
ervaring bij AFC goed op de hoogte zijn van de kwaliteiten van de 
A-junioren die naar de senioren over komen. Wil je immers als 
derde en vierde elftal op dit hoge niveau blijven spelen, dan is de 
komst van talentvolle eigen jeugdspelers ieder seizoen noodzakelijk.
 
Bij de teams van AFC 5 t/m AFC 11 ligt het accent vooral op 
recreatie. Deze vriendenteams bestaan voor een groot deel uit 
echte AFC’-ers die al jarenlang met elkaar voetballen.
Tot grote  vreugde van deze spelers zal door oud-topvoetballer 
Kees Bregman komend seizoen weer de training verzorgen. De 
inzet en het enthousiasme van deze spelers is ongekend. Dit 

blijkt wel uit het feit dat na afloop van het seizoen veel spelers 
van de recreatieteams in de zomerstop op de kunstgrasvelden 
hebben doorgetraind. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen 
spelen veel teams bekerwedstrijden. Een ideale manier om 
nieuwe spelers in te passen en weer in vorm te raken voor de 
start van de competitie.
Voor alle seniorenteams worden elk seizoen twee grote onder-
linge voetbaltoernooien georganiseerd, namelijk het Gelukkig 
Nieuwjaar Toernooi en aan het einde van het seizoen op de 
avond van de Champions League finale de ABC/The Reds Cup.

Doordat vrijwel alle seniorenteams aanwezig waren en er 
gespeeld werd op onze prachtige nieuwe kunstgrasvelden waren 
de toernooien afgelopen seizoen weer een groot succes.

Leuk om in dit geval te melden is dat Zondag 10 door het  win-
nen van het Gelukkig Nieuwjaar toernooi en het behalen van 
het kampioenschap in de reguliere competitie een fantastisch 
seizoen 2007-2008 achter de rug heeft.
 
Voor de goede orde: de B-commissie bestaat ook dit seizoen 
weer uit Max Flam, Lars Boering, Rogier de Boer en onder-
getekende.

Patrick Reddering
Namens de B-commissie

Staand v.l.n.r.: Michel van Bemmelen, Marcel Foreman, Arno Wijnands, Jeroen Walker, Ronald Gudde, Brian van Gelder, Frank Nieuwdorp, 
Remco Janowitz, Jan Roedema, Jack Duis, Denis Wortelboer, Michael Wong. Zittend v.l.n.r.: Michiel Roedema, René van Dijk, Michael Tang, Niels 
Dekker, Lars Boering, Dennis Bijlsma. Niet op de foto: Jasper Wegman, Nino Triolo, Benjamin Pije, Matthijs Plusquin.

AFC 10 viert het kampioenschap.
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gaan bij AFC-senioren hand in hand

De C-commissie, of beter gezegd de Zaterdagsenioren-
commissie, heeft de verantwoordelijkheid voor maar liefst 12 
seniorenelftallen, te weten zaterdag 1 tot en met zaterdag 10 
en veteranen 1 en 2. De ‘klassieke’ veteranen vallen er formeel 
buiten, want die runnen volledig een eigen competitie.

Zoals men ook bij veel andere voetbalclubs ziet, is de zaterdag 
als speeldag steeds populairder geworden in de afgelopen jaren. 
Bij AFC spelen de elftallen eigenlijk al sinds jaar en dag in nage-
noeg dezelfde samenstelling. En in het afgelopen seizoen hebben 
wij er zelfs 2 teams bij gekregen en hebben wij aan vele teams 
van buitenaf ‘nee’ moeten verkopen.

Vlaggenschip, zaterdag 1, vormt de selectie en zij strijden toch 
ieder jaar weer mee om minimaal een periodetitel in de reserve 
3e klasse. Onder technische leiding van Jeroen Brussee is dit 
nog meer een vriendenteam geworden, hoewel ze natuurlijk nog 
best een aardig potje kunnen ballen.

Hoogtepunten in het jaar: het Kienen waar de zaterdag toch 
altijd zeer ruim is vertegenwoordigd. Bij menig amateurclub 
wordt een tombola of een ”ordinaire” bingo georganiseerd. Maar 
nee, wij hebben Kienen! Traditioneel de laatste vrijdagavond 
voor de Kerst barst het clubhuis uit  z’n voegen met AFC’ers & 
aanhang die noodgedwongen in toom gehouden moeten worden 

door heuse dranghekken, op jacht gaan naar de meest (op z’n 
Volendams )”skitterende” prijzen. Vanzelfsprekend  beschikbaar 
gesteld door een grote schare aan AFC vriendelijke bedrijven. 
Reizen, glimmertjes en horloges, maar ook een doos met het 
vraagteken en andere mooie, gekke, bijzondere prijzen zijn te 
winnen. Ieder jaar staat in het teken van een uniek thema.  Zo 
stonden onze zaterdag 5 spelleiders Lou & Nicky Hekster, Ron 
van Doesburg, Roy van Dijk, Ronald Koster en Hans Hulst afge-
lopen jaar in Volendamse klederdracht op de bühne. Yeapah, 
Yeapah, Yeapah ! Uniek en moet je meegemaakt hebben! Maar 
ook bij de Sixes op Nieuwjaarsdag komen de meeste spelers 
van de zaterdag. En wat te denken van het ‘Gelukkig Nieuwjaar 
Toernooi’, dat vorig jaar weer ‘op’ AFC is gespeeld, namelijk op 
het kunstgras, na jarenlang te zijn uitgeweken naar een sporthal 
in Amstelveen. En ook de afsluiting van het seizoen met de ABC/
Reds-cup mag niet onvermeld blijven.

Kortom de zaterdag is én blijft hot! 
 
Voor de goede orde de Zaterdagcommissie bestaat dit seizoen 
uit Roy van Dijk, Sebo Woldringh en nieuwkomer Jack Huiman. 
Good old Benno Honsdrecht heeft een transfer gemaakt naar 
de jeugdcommissie.

Sebo Woldringh
Namens de C-commissie

Het Kien Dreamteam in actie.

Heus, dit zijn AFC’ers. v.l.n.r.: Ron van Doesburg, Roy van Dijk, Ronald Koster, Nicky Hekster, Lou Hekster en Hans Hulst.

foto: Jan Otsen
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Hoogtepunt in het afgelopen seizoen was zonder twijfel het 
 uitspelen van de laatste 20 minuten tegen de Kon. H.F.C. 
Na 2-0 te hebben achter gestaan werd bij een 2-1 stand 
20 minuten voor tijd de wedstrijd gestaakt. Gezien het belang 
van de wedstrijd moest deze op een donderdagavond worden 
uitgespeeld. Dit gebeurde met een inzet en enthousiasme zoals 
we dat het hele seizoen hebben gekend. De spelers gaven 
20 minuten alles wat ze in zich hadden en dat resulteerde in 
een fantastische 3-2 overwinning. In de kleedkamer werd de 
overwinning gevierd alsof de Europa Cup was binnengehaald. 
Terecht, hierdoor werd er immers tot op de laatste dag mee-
gestreden om het kampioenschap.

Naast veel inzet werd er iedere week ook goed aanvallend, 
 technisch en initiatiefrijk voetbal gespeeld, zoals de liefhebbers 
dat graag willen zien. Hiervoor moeten we naast de spelers die dit 
ten uitvoer brachten zeker ook trainer Dennis Purperhart een com-
pliment geven. Hij heeft spelers aanwijsbaar beter gemaakt en zal 
dit ook het komende seizoen doen. Resultaat hiervan is dat Michiel 
Foppen het afgelopen seizoen al z’n debuut voor AFC 1 maakte 
en dit seizoen net als de uit de A1 junioren afkomstige Leandro 
Kappel en Daryl van Mieghem met het 1ste mee zal trainen.

Voor dit seizoen is het ook weer de doelstelling om spelers klaar 
te stomen voor AFC 1, want wat is er mooier dan doorstroming 
vanuit de jeugd naar ons vlaggenschip? 

Met de kern van het afgelopen seizoen en 7 spelers uit de 
 succesvolle A1 die het voorbije seizoen ook al hun steentje 
 hebben bijgedragen aan de successen van het 2e zal dit zeker 
gaan gebeuren. Verder mogen we twee nieuwe spelers ver-
welkomen, te weten Maurits Stibbe afkomstig van Omniworld 
en Danyal Schotsman van DWS. 

Helaas zijn Tim Schings en Tjebbe Krot tijdens het seizoen zwaar 
geblesseerd geraakt aan de knie en voorlopig nog niet inzetbaar. 
We hopen dat zij beiden spoedig herstellen en gauw weer op 
het veld staan.

Zoals gezegd zal het 2e elftal ook dit seizoen weer onder 
 leiding staan van trainer Dennis Purperhart. Tot vreugde van 
de spelersgroep is de medische begeleiding weer in handen 
van oud 1ste elftal speler Michel de Bruyn. Verder is Ernst 
Pieter Knüpfer voor het vierde achtereenvolgende seizoen onze 
vaste grensrechter. Met zijn enthousiasme en inzet is hij voor 
 iedereen van het 2e altijd een geweldige motivator. 

Ik denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn om er een fantastisch 
en succesvol seizoen van te maken en hoop op steun langs de 
lijn van veel AFC’ers.

Barry van der Glas
Teammanager AFC 2

AFC 2
Reserve Hoofdklasse A

AFC 2
Reserve 
Hoofdklasse A

ADO 20 2   
AFC 2    
Argon 2   
Blauw Wit A’dam 2  
Breukelen fc 2   
DWV 2    
Elinkwijk 2   
Hollandia 2   
Hoofddorp s.v. 2   
KFC 2    
Omniworld 2   
Turkiyemspor 2

Na een zeer succesvol seizoen 2007/2008 staat het nieuwe seizoen al weer voor de deur. We mogen wel zeggen dat het afgelopen 
seizoen boven verwachting is verlopen met een 2e plaats in de reserve hoofdklasse en een verloren bekerfinale tegen GVVV 2.

In de competitie kwamen we 2 punten tekort om het kampioenschap te kunnen vieren.

foto: Jan Otsen

Voorste rij v.l.n.r.: Garrett MacDonald, Tim Schings, Dennis Purperhart (trainer/coach), Jesse Annoh Wijnaar, Robin de Groot.
Middelste rij v.l.n.r.: Joey van Leijenhorst, Michel de Bruyn (verzorger), Barry van der Glas (teammanager), Ernst Pieter Knüpfer (ass. scheidsrechter), 
Nikki Tsiouris, David Faerber.
Achterste Rij v.l.n.r.: Maurits Stibbe, Michael Plas, Elo Boschma, Danyal Schotsman, Dennis Pütmann.
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Is de hoofdklasse representatief voor de algemene Nederlandse 
bevolking? Nee, natuurlijk niet. Te grote concentratie van talent. 
Dat is niet representatief. In de dwarsdoorsnede van de samen-
leving horen ook mensen die nergens in uitblinken. Die lege 
 hulzen lopen, godzijdank, wel rond in de derde klasse.

En ja, soms ook bij AFC Zaterdag 1, al vervult iedereen een rol 
die op waarde wordt geschat. Zo is het elftal – dat zich zowel 
als een vriendenteam en een selectieteam laat omschrijven – 
dan ook wel weer. Net het echte leven: mensen stijgen nu en 
dan boven hun kunnen uit. De ontroering ligt elke zaterdag op 
de loer.

Zijn de eerste en tweede klasse representatief voor de 
 algemeen Nederlandse bevolking? Iets meer al, bijna, maar de 
spelers op dit niveau koesteren allemaal nog enige vorm van 
sportieve ambitie. Die jongens en mannen bouwen niet af. Ze 
bouwen aan het voetballeven, vaak tegen beter weten in, dat 
dan weer wel, maar de samenleving buiten de krijtlijnen kent 
tevens mensen die liever lui dan moe zijn. Je komt ze tegen in 
de derde klasse.

Zeker, ook bij AFC Zaterdag 1 verzaakt wel eens iemand, al 
wordt iedereen zijn tekortkomingen gegund, ook al zijn die 
 karakterologisch. Je wordt er haast week van.

Dan loopt de één wel wat harder voor de ander. Zeuren duurt 
nooit lang. Soms een snauw, altijd weer een aai.

Ok. De vierde, vijfde en zesde klasse dan: zijn die representatief 
voor de  algemene Nederlandse bevolking? Domme vraag. 

Teveel bierbuiken. Die kom je in Krimpen aan de Lek ook wel 
tegen, maar nooit zoveel als in de kelder van het amateur-
voetbal. 

De eerlijkheid gebied te zeggen dat er bij AFC Zaterdag 1 
geen buiken zijn die over de riem hangen, al heeft de trainer 
in de voorbereiding op het vorige seizoen wel tegen een speler 
 moeten zeggen dat hij te zwaar is. “Eerst afvallen. Dan pas 
 spelen,” zei hij niet tegen dovemansoren. 

Dezelfde trainer zal de opmerking dit jaar weer moeten  plaatsen, 
gezien de lange zomer. Dus ja, overgewicht komt wel degelijk 
voor in de derde klasse, het niveau waarop Zaterdag 1 alweer 
vijf seizoenen speelt.
In die periode eindigde de ploeg drie keer als zesde, één keer 
vijfde en twee jaar geleden derde. Dat klinkt lekker gemiddeld. 
Inderdaad, een beetje zoals de mensen in Krimpen aan de Lek: 
kijk je naar AFC Zaterdag 1, dan krijg je Nederland.

Thomas Rijsman

AFC zaterdag 1
3e klasse C

Boven v.l.n.r.: Tobias Hendriksen, Frank Bakker, Joey Singels, Rene Wieringa, Pepe Rullens, Erwin Smit, Kevin van ’t Wout.
Midden v.l.n.r.: Patrick Erchiah, Tinus Ver meulen, Brian Koster (speler/leider), Mohad Zaoudi (technische staf), Bas Thijs, David Weinstein, Aart Toering. 
Onder v.l.n.r.: Benno Nihom, Steffan van Slooten, Coen Doolaard, Harro Kras, Jeroen Brussee (technische staf), Olivier Hendriks, Thomas Rijsman, 
Lennard Parlevliet, Jasper Blonk. Niet op de foto: Nils Adriaans.

Wist u dat de inwoners van Krimpen aan de Lek representatief zijn voor de algemene Nederlandse bevolking?
Nu, dat zijn de voetballers in de derde klasse ook. Meer dan welke klasse – hoger of lager – dan ook.

De spelers van AFC Zaterdag 1 kunnen er over meepraten.

foto: Jan Otsen

AFC zaterdag 1

3e klasse C

AFC 1    

AH ‘78 1   

Altius 1    

CSW 1    

Cobu Boys 1   

DHSC 1    

Eemboys 1   

Meern De 1   

Nita 1    

TOV 1    

VVJ 1    

Waterwijk 1

Voorste rij v.l.n.r.: Michael Parsser, Joey Singels, Dave Weinstein, Benno Nihom, Jeroen Brussee (technische staf), Lennard Parlevliet,
Christian Uittenbosch, Erwin Smit, Thomas Rijsman.
Middelste rij v.l.n.r.: David Westerhof, Sonny de Jong, Milan de Wijs, Kees Bregman (technische staf), Henny Kottmann (technische staf),
Mariëlle Marelis (verzorgster), Sandro Piqué, Jasper Blonk, Kevin van’t Wout.
Achterste Rij v.l.n.r.: Steffan van Slooten, Thomas Heemskerk, Frank Bakker, Barry van der Glas, Martijn Stronks, Olivier Poederbach, Louis Stam.
Op de foto ontbreken: Brian Koster (leider), Harro Kras, Martijn Vermeulen, Olivier Hendriks en Coen Doolaard.
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Junioren AFC A1
1e Divisie A West 1

Junioren A1

1e Divisie A

West 1

AFC A1    

Ajax A2    

Argon A1   

FC Emmen A1   

FC Volendam A1   

FC Zwolle A1   

Flevo Boys A1   

Go Ahead Eagles A1 

Haarlem A1  

FC Omniworld A1  

Quick A1   

Stormvogels A1

foto: Jan Otsen

Het afgelopen seizoen heeft de A1, onder leiding van trainer 
Dennis Purperhart, fantastisch gepresteerd in de Landelijke 2e 
divisie. 
Bijna het gehele seizoen stond het vlaggenschip van de jeugdaf-
deling bovenaan. En dat terwijl het team ingedeeld was in een 
zware competitie met veel concurrentie FC Volendam, SV Argon 
en SV Huizen. Uiteindelijk werd de A1 op de laatste speeldag 
kampioen, na een spannende wedstrijd tegen Hollandia in Hoorn. 
De voorsprong bedroeg de laatste paar speelrondes maar twee 
punten op naaste concurrent FC Volendam en dit verschil werd 
niet meer uit handen gegeven. Van deze talentvolle ploeg zijn 
de aanvallers Leandro Kappel en Darryl van Mieghem doorge-
stroomd naar de A - selectie, 5 spelers naar de Zondag 2 en 
zijn er 2 spelers achtergebleven in de A1.
Een fantastisch resultaat van een groep die voor een groot deel 
bestond uit jongens die de afgelopen jaren zelf zijn opgeleid in 
de AFC jeugdopleiding.
De technische staf voor het komende seizoen bestaat uit trai-
ner/coach Tristan Buchinhoren, fysiotherapeut Michael Oliviera 
en grensrechter John Sijes. Ondergetekende zal fungeren als 

teambegeleider en assistent - trainer. Hiermee is het begelei-
dingsteam bijna geheel gewijzigd.  De spelersgroep, telt nog 
veel meer nieuwe gezichten. Er zijn behalve de twee blijvende A1 
- junioren, vier talenten doorgestroomd vanuit de B1 en vijf spe-
lers vanuit onze A2. Een prachtig aantal, dat zelfs nog hoger uit 
had kunnen vallen als twee B - junioren niet waren overgestapt 
naar BVO’s. De rest van de selectie is opgevuld met spelers van 
buitenaf; waarvan een enkeling een AFC verleden kent. Opvallend 
hierbij is dat bijna 50% van de selectie 1e jaars A - junior is. 
De doelstelling is uiteraard handhaving in deze zware com-
petitie tussen voornamelijk Betaald Voetbal Organisaties. Op 
de tweede plaats is het streven om, net zoals de voorgaande 
seizoenen een periodetitel te veroveren. Tevens zullen er net als 
het afgelopen seizoen diverse spelers afgeleverd moeten wor-
den aan de Zondag 1 en 2. Kwaliteit is volop aanwezig in deze 
zeer jonge groep; daarom heeft de begeleiding er het volste 
vertrouwen in dat de A1 een goed resultaat gaat neerzetten in 
de 1e divisie A.

Joey van Leijenhorst
Assistent- trainer

A1 hoopt spelers klaar te stomen voor het Eerste

Voorste rij v.l.n.r.: Michael Malmberg, Sander Havermans, Joey van Leijenhorst (ass. trainer/teammanager), Tristan Buchinhoren (trainer/coach),
John Sijes (ass. scheidsrechter), Sil Paddenburg, Anass Benhammouch.
Middelste rij v.l.n.r.: Marvin Tjon Soei Sjoe, Rajendro Halman, Jeff Rijnenberg, Maxime Singels, Enrico Patrick, Yahnique Pikal.
Achterste Rij v.l.n.r.: Menno Schelling, Mike Ruijter, Justin Ruijter, Robert Molenaar, Carim Hilal, Kay Bottse, Daan Sutorius.
Op de foto ontbreekt: Michael Oliviera (verzorger).
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Junioren AFC B1
2e Divisie A West 1

Junioren B1

2e Divisie A

West 1

ADO 20 B1   

AFC B1    

Argon B1   

DWS B1   

Elinkwijk B1   

FC Volendam B2   

Hellas Sport B1   

Hollandia B1   

Houten B1   

Omniworld B1   

Quick Boys B1   

Stormvogels B1

foto: Jan Otsen

Nadat in 2007 de B1 helaas een stapje terug moest doen van 
de Eerste Divisie Landelijk naar de Tweede Divisie Landelijk, 
waren de verwachtingen voor het afgelopen seizoen hoogge-
spannen. 
Een gemotiveerde selectie, waarvan veel spelers al een paar 
kampioenschappen bij AFC achter de rug hadden, begon enthou-
siast aan de race voor de titel. Dat zoiets makkelijker gezegd is 
dan gedaan bleek al snel.

Ook de Tweede Divisie Landelijk kent een aantal sterke teams 
waardoor gedurende het seizoen ieder puntverlies fataal kon 
zijn.

Bij aanvang onder leiding van trainer Ron Sheotahul en 
later onder aanvoering van trainer Joost van Dam heeft het 
team een prima prestatie geleverd. Een tweede plek achter 
IJsselmeervogels leverde weliswaar geen promotie op, maar 
mag toch gezien worden als een prestatie van formaat.

Een aantal spelers groeide het afgelopen seizoen zelfs zo sterk 

dat zij dit seizoen in één keer de stap naar de A1 maken. De ove-
rigen zullen ongetwijfeld in de A2 weer van zich doen spreken. 
Twee spelers hebben AFC verlaten om bij een profclub aan de 
slag te gaan. Dat laatste is jammer voor AFC, maar tegelijker-
tijd een compliment voor de jeugdopleiding en wij wensen deze 
spelers dan ook alle succes toe.

Voor het komende seizoen ligt de lat wederom hoog. Een selec-
tie, die voor het overgrote deel vorig jaar als B2 een zesde 
plaats veroverde in de Tweede Divisie Landelijk (West 2), zet 
wederom het vizier op de bovenste plekken.

De wil om een goed seizoen te draaien is groot bij de spelers. 
De B1 staat dit jaar onder leiding van trainer Jeroen Coersen, 
die veel spelers aantreft die hij twee jaar geleden succesvol bij 
de C1 coachte. Donovan van Dam zal hem als assistent- trainer 
terzijde staan.

Brian Speelman
Voorzitter Jeugdcommissie

De lat voor B1 ligt wederom hoog

Voorste rij v.l.n.r.: Nick van de Broek, Floris Knol, Maarten van der Schaaf (trainer), Jeroen Coersen (trainer/coach), Donovan van Dam (trainer),
Wibout de Vetten, Roy Bussman.
Middelste rij v.l.n.r.: Wiebe Westerhof (teammanager), Stan Leisink, Joris Dekker, Jack van Moerkerk, Tobias Kistemaker, Floris Dokkum,
Mitchell Theuns, Wessel Westerhof, Peter Bussman (ass. grensrechter).
Achterste Rij v.l.n.r.: Emilio Claver, Merijn Murk, Djair Kuyt, Danny Knop, Dion Thomas, Soufian El Ouahabi, Marco Ouwehand.
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Junioren AFC C1
Landelijke 1e Divisie A

Junioren C1

Landelijke 1e

Divisie A

AFC C1    

AZ C1    

Ajax C1    

FC Emmen C1   

FC Groningen C1   

FC Volendam C1   

Go Ahead Eagles C1  

Haarlem C1   

Omniworld C1   

Stormvogels C1   

FC Twente/Heracles C1  

sc Heerenveen C1

Het hoogst spelende jeugdteam van AFC was vorig seizoen 
wederom de C1. Voor het tweede jaar in successie acteerde dit 
team op het hoogste niveau voor deze leeftijdsklasse, de Eerste 
Divisie Landelijk. Werd het eerste jaar in deze competitie nog 
gezien als een spannend jaar, vorig jaar leek het alsof menigeen 
het normaal vond dat AFC zich wederom staande zou houden op 
dit niveau. Daarbij werd bijna vergeten dat dit team zich weke-
lijks moet meten met de talenten van louter profclubs. 

Het team beleefde een vliegende start. Dat kwam tot uitdrukking 
in de hoge rangschikking van de eerste maanden. Maar rond de 
winterstop werd de kracht van andere teams in deze competi-
tie overduidelijk. Na de winterstop moest zelfs goed gerekend 
worden om lijfsbehoud zeker te stellen. Die spanning bleef tot 
de laatste competitieronde. Maar het eind resultaat was fantas-
tisch. De C1 hield zijn veilige plek vast waardoor ook de nieuwe 
C1 dit seizoen weer zijn opwachting maakt in de Eerste Divisie.
Een groot compliment aan de spelersgroep en begeleiding onder 
aanvoering van trainer Jeroen Coersen! Naast het succes in 

de competitie behaalde de C1 ook in de beker succes door de 
finale te bereiken. Alle inspanningen in de reguliere competitie 
eisten echter hun tol in de bekerfinale zelf, die verliezend kon 
werd afgesloten. 

Trainer Joost van Dam staat met de nieuwe C1 dit jaar dus 
weer voor een loodzware klus. Door het steeds intensievere 
selectiebeleid in de jeugdopleiding bij profclubs, worden deze 
teams ieder jaar sterker. En hoe goed de jeugdopleiding van 
AFC ook is, wij zullen altijd een achterstand houden. 
De spelersgroep van dit seizoen is weer veelbelovend. 
Grotendeels uit de eigen jeugdopleiding samengesteld, maar 
ook aangevuld met talenten van buitenaf, die naar verwachting 
een versterking zullen zijn. Met een gezonde dosis enthousi-
asme en inzet gaan we ongetwijfeld een mooi en spannend 
seizoen tegemoet.
 

Brian Speelman
Voorzitter Jeugdcommissie

Spelers C1 komen vooral uit eigen opleiding

Voorste rij v.l.n.r.: Mathijs Miserus, Murat Eyidogan, Joost van Dam (trainer/coach), Andre Gerritsen (teammanager), Daryl Gerritsen, David van Paridon
Middelste rij v.l.n.r.: Daniel Jacobus, Chamito Linger, Gavin Holband, Portait Esseboom, Cerezo Hilgen, Richie van Hameren, Liam Schuit.
Achterste Rij v.l.n.r.: Laurens Jolink, Desley Groenewegen, Vince van ‘t Hoff, Brenno de Man, Sjoerd Bon, Samuel Frank.

foto: Jan Otsen
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Onder leiding van trainer/coach Pim van de Meent trad de D1 
vorig seizoen aan in de Tweede Divisie. Een competitie waarin, 
zo mocht aan het einde van het seizoen geconcludeerd worden, 
de verschillen in kracht bijzonder groot waren. Twee teams 
staken er met kop en schouders bovenuit, maar met een vierde 
plaats deed ook AFC het goed. 

Met veel enthousiasme speelde de D1, gedurende het hele 
seizoen, een aantal prachtige wedstrijden die de hoop op een 
nog hogere klassering deden toenemen. Maar zoals wel vaker in 
deze leeftijdsklasse, werd  een enkele wedstrijd op onverklaar-
bare wijze verloren. Met de gedachte dat AFC volop bezig is 
met het perfectioneren van de  jeugdopleiding, was dit gegeven 
alleen maar leerzaam. 

Het spectaculairste moment voor de D1 zat afgelopen jaar niet 
in de competitie. De spetterende afsluiting kwam in het toernooi 
om de Volkswagen Junior Masters. Onder het toeziend oog van 
bondscoach Foppe de Haan en commentator en oer-AFC’er Jack 

van Gelder wist de D1 dit prestigieuze toernooi winnend af te 
sluiten. Naast de eer leverde dit ook nog een ticket op voor de 
Europese finale in Oostenrijk (Salzburg). 
De onvergetelijke reis naar het Oostenrijkse toernooi met een 
zeer sterk deelnemersveld resulteerde niet in sportief succes, 
maar was wel een perfecte afsluiting van een mooi seizoen. 

De nieuwe D1 staat dit jaar onder leiding van trainer Benno 
Nihom, die wordt ondersteund door David Westerhof. Een 
combinatie van huidige AFC’ers, oud- AFC’ers (terug van weg-
geweest) en nieuwe AFC’ers vormt een veelbelovende selectie.
Net als ons eerste elftal is dit team al op trainingskamp 
geweest en de technische staf laat weten dat er flinke progres-
sie is geboekt. 
We zullen de D1 dan ook verwachtingsvol volgen in het seizoen 
2008/2009.

Brian Speelman
Voorzitter Jeugdcommissie

Pupillen AFC D1
2e Divisie A West 1

Junioren D1

2e Divisie A

West 1

AFC D1    

Ajax D2    

Argon D1   

Elinkwijk D1   

Hellas Sport D1   

Hollandia D1   

Hoofddorp s.v. D1  

Kon. HFC D1   

Omniworld D1   

Purmersteijn D1   

Stormvogels D1   

Zeeburgia D2

Veel belovende D1 boekt progressie

Voorste rij v.l.n.r.: Maarten Verhaar, Maurits Knoop, Benno Nihom (trainer/coach), David Westerhof (teammanager), Boris Polderman, Delano Patrick.
Middelste rij v.l.n.r.: Dyllan Ahinful, Sem Witteveen, Chima Bosman, Jeroen Olthof, Mohammed Altaiy, Maarten de Lange.
Achterste Rij v.l.n.r.: Tommy Dekkers, Nigel Olvira, Maksim van Ingen, Youssri Krap, Patrick Engelmoer.
Niet op de foto: Tim Correia en Otto van Wassenear.

foto: Jan Otsen
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Met het AFC-gevoel van Lou Hekster zit het dus wel goed. Zelf 
was hij ooit een frivole, ietwat laconieke linkspoot die het  vierde 
 haalde en daarna terecht kwam in het vriendenteam Zaterdag 
4, dat  evo lueerde in Zaterdag 5, inmiddels 21 jaar bestaat en 
waarvan hij nu de bevlogen leider is. Maar zijn “echte” opdracht 
binnen AFC is sinds vier jaar het uitbouwen van de ambities van 
supportersclub The Reds.

Lou Hekster: “The Reds bestaat sinds 1993. Ons eerste had 
in die tijd grote moeite het hoofd boven water te houden in 
de Hoofdklasse. AFC was die keurige club, waar mooi voetbal 
werd gepropageerd, maar spelers betalen uit den boze was. 
De  concurrentie betaalde de spelers inmiddels wél behoorlijke 
bedragen, dus de meeste talenten gingen daar naartoe en AFC 
raakte intussen kwalitatief achterop.”
“Er moest iets tegenover worden gesteld, maar wat? Kees 
Gehring heeft toen met een aantal gelijkgestemden het ini-
tiatief genomen om supportersclub The Reds op te richten. 
Het lidmaat schap  kostte jaarlijks duizend gulden en met die 
opbrengsten werden de spelers “gefaciliteerd”, zoals dat zo 
mooi heet. Er waren al snel tachtig AFC- ers die het initiatief 
omarmden. Daarmee kwam er direct een substantieel bedrag 
binnen, waarmee er extraatjes voor spelers gedaan konden 
 worden en die het dus aantrekkelijker  maakten om voor AFC te 
spelen. Denk aan trainingskampen,  kleding, be mid deling bij het 
zoeken van banen en  huizen.”
“Aanvankelijk was The Reds er dus vooral het Eerste, maar 
inmiddels zijn wij al weer wat jaartjes verder en zien wij in dat de 

club deze gelden over de hele breedte nodig heeft. Dus  steunen 
wij nu ook het Mini WK voor de jeugd en het ABC toernooi voor 
de lagere seniorenteams.”

En vervolgt Lou Hekster: “Een jaarlijks breed opgezette thema-
avond over sport en samenleving hoort er ook bij. In de lente 
 organiseerden wij in ons clubhuis een druk bezocht discussie 
over de voor- en vooral nadelen van de Topklasse die de KNVB 
voor  amateurclubs in het leven wil roepen. Een pittig, mooi 
debat met topsprekers, dat werd geleid door AFC’er en Reds-lid 
Tom Egbers. Wij  haalden de pers ermee. Kortom; The Reds is 
er dus niet alleen ter meerdere eer en glorie van het eerste.”

Deze kritiek hoor je wel eens: 
The Reds is een eliteclub binnen de club.
Hekster: “Dat is helaas een hardnekkig gerucht, want mensen 
 denken dat het alleen maar gaat om leden met geld, maar het 
zijn juist de leden met groot AFC- hart die iets extra’s willen 
geven. 450 euro per jaar doneren is een heel bedrag, maar 
aardige  bijkomstigheid is dat het hele bedrag  volledig aftrekbaar 
is als  giftenpost bij de inkomstenbelasting, mits de donatie vijf 
jaar lang notarieel wordt vastgelegd. Dat gebeurt op kosten van 
The Reds. Je krijgt dus van de fiscus  vijftig procent terug. Het 
AFC Vriendelijke Bedrijf Sterel Notarissen verzorgt deze aktes. 
Maar echt niemand kijkt je erop aan als je AFC niet op deze wijze 
steunt, want ieder is op zijn eigen manier bezig met de club en 
dat is prachtig genoeg.”
“Wat The Reds de laatste tijd populairder heeft gemaakt is 
de koerswijziging ook de jeugd en de lagere senioren teams te 
steunen. Het viel ook in goede aarde dat wij alle AFC- teams het 
afgelopen seizoen twee intrapballen cadeau hebben gedaan”

Wat is het lange termijn plan van The Reds?
Hekster: “Wij hebben nu ruim honderd leden. Wij zoeken de 
groei vooral bij de nieuwe AFC- generaties. Primair gaat het ons 
om het unieke karakter van de club te waarborgen. AFC staat 
midden in de samenleving, is een veilige haven voor de jeugd 
en een geweldige ontmoetingsplek voor de leden en kijk, dat 
mag nooit veranderen. Maar ons eerste, het vlaggenschip toch, 
moet behouden blijven voor de hoofdklasse, of straks misschien 
de Topklasse. Nee, AFC houdt niet op te bestaan als wij in de 
derde klasse spelen, maar qua uitstraling is het een “must” om 
op het hoogste niveau mee te strijden. Zondag 1 is het  landelijke 
boegbeeld van de club. Om al deze zaken veilig te stellen kan de 
club het financiële steuntje in de rug van The Reds heel goed 
gebruiken.” 

Jan van Galen

Lou Hekster, voorzitter van supportersclub The Reds:

“Wij zijn er niet alleen ter meerdere
eer en glorie van het Eerste”.

Euforisch is zijn betoog nog net niet, maar Lou Hekster (49) voorzitter van supportersclub The Reds laat er geen twijfel over bestaan; 
AFC is de mooiste club van allemaal. In alle opzichten. Topamateurvoetbal sinds jaar en dag, een geweldige jeugdopleiding, 

een superlocatie, een gastvrij clubhuis en niet te vergeten respect voor tradities en sociale betrokkenheid. 
En stelt Hekster: “The Reds maakt zich daar allemaal sterk voor, want een club runnen met meer dan honderd teams, 

in een sterk veranderende samenleving, is echt wat minder eenvoudig, dan sommigen gemakshalve denken. 
Het kost ook nog eens heel veel geld en de bijdrage van The Reds is een belangrijk aspect van de AFC-begroting geworden”.

foto: Jan Otsen



AFC Seizoen 2008-2009 29

AFC en Nedflex focussen op talent
Vorig seizoen was er de primeur van AFC Uitzendbureau, het unieke samenwerkingsverband tussen AFC en Nedflex.

Voetbal en business, het is intussen een ijzersterke formule gebleken. Dit seizoen gaan beide partijen voor de prijzen.

De medewerkers van AFC Uitzendbureau zijn druk bezig met 
de voorbereidingen op het komende seizoen. Er zal een ‘nieuwe’ 
dienst worden geïntroduceerd, die nog meer aansluit op de 
 wensen en behoeften van de AFC- sponsoren. “ De opstelling 
staat in grote lijnen vast, zoals men dat zo mooi zegt in het 
 voetbal. Het komende seizoen willen we namelijk echt gaan 
 knallen”, aldus vestigingsmanager Romilde Koelemeijer.

Er zijn het afgelopen seizoen wat wijzigingen doorgevoerd  in de 
opstelling van AFC Uitzendbureau. Zo is bijvoorbeeld de locatie 
van het kantoor veranderd van Sportpark Goed Genoeg naar de 
Prins Hendrikkade 84-85. Het bereik wordt nog groter, want 
AFC is een club die breed wordt gedragen in heel Amsterdam.

Een nieuwe dienst in het komende seizoen is het zogeheten 
“payrolling”. Dat is een dienst die alle administratieve lasten en 
risico’s bij de ondernemer wegneemt, zodat deze zich kan focus-
sen op de “core business”, het ondernemen. “Personeel? Wel de 
lusten, niet de lasten. Dat is een term die wij graag gebruiken. 
Wij willen de sponsoren van AFC zo goed mogelijk ondersteunen 
en juist lasten bij hen wegnemen”, aldus Onno van Commenee, 
directeur en oprichter van AFC Uitzendbureau. Het bijzondere 
van deze dienst is er ook een gratis sponsorpakket aan vast-
zit. Net zoals bij het uitzenden wordt er gratis  0,25 cent 
gespaard voor elk gewerkt uur van een medewerker. Dit bedrag 
kan op elk gewenst moment voor AFC- sponsoractiviteiten 
worden uitgekeerd. Een kwartje lijkt niet veel, maar het totaal 
bedrag kan per seizoen oplopen tot enkele duizenden euro’s.

In het eerste seizoen moest AFC Uitzendbureau nog naam 
maken binnen de club, bij sponsoren en fans. Het is niet 
 eenvoudig  een dergelijk concept  snel te communiceren. Maar 
inmiddels is het bij iedereen wel duidelijk: als mensen aan het 
werk gaan via AFC Uitzendbureau profiteren de club én de  AFC 
Vriendelijke bedrijven.

Dat AFC een unieke club is kan intercedente Susan Brouwer zon-
der meer beamen. “Vanaf de start van het uitzendbureau ben ik 
erbij en ik heb een heel warm gevoel bij de club. Lange tradities 
en fijn volk. Ik voel me helemaal thuis bij AFC en hoop dat ik het 
komende seizoen vaak kan komen juichen op de zondagen.” 

Voorzitter Machiel van der Woude is ook optimistisch. “En 
terecht. Mijn jongste zoon Ruben heeft zijn huidige baan te 
danken aan AFC Uitzendbureau. Zowel op het veld als ernaast 
gaat het naar wens. Komend seizoen staat er weer een goede 
spelersgroep op het veld en AFC Uitzendbureau zorgt voor 
randactiviteiten naast het veld. Deze samenwerking ervaar ik als 
zeer positief; het uitzendbureau is een echte aanvulling op onze 
club. Een mooie uitgangspositie voor succes is zo gerealiseerd. 
Op alle fronten gaan wij dan ook voor de prijzen!”.

AFC Uitzendbureau is klaar voor het nieuwe seizoen, met ge-
motiveerde medewerkers om de AFC’ers aan een (droom)baan 
te helpen. Daarnaast levert het uitzendbureau topspecialisten 
aan AFC- sponsoren op elk gewenst gebied en gaat de nieuwe 
dienst “payrolling”, zoals gezegd, van start.

Gert-Jan Butter
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Guido Dukker, voorzitter van de Amsterdamse Cricket Club – een volle dochter van de Amsterdamsche Football Club – 
toont zich een buitengewoon tevreden man. ACC 1 is kampioen geworden en keert dus terug in de Hoofdklasse KNCB. 

De jeugdafdeling groeit met de week en er zijn meer vrijwilligers actief dan ooit. 
Kortom de neerwaartse spiraal van een paar jaar geleden is doorbroken, het gaat zelfs beter dan ooit. 

“ACC is de beste en gezelligste cricketclub van Nederland”, stelt Dukker monter.

Het clubleven van ACC zou zich goed lenen voor een enerverende 
docusoap met veel plotwendingen. Mooie en interessante types 
met de meest uiteenlopende achtergronden lopen rond op het 
haast Britse onderkomen op Sportpark Het Loopveld, onder aan 
de Amstel op het snijvlak van Buitenveldert en Amstelveen. En 
ACC 1 zorgt wel voor spanning en sensatie. In de zomer kwam 
het vlaggenschip net zo hard terug in de Hoofdklasse, als het er 
een jaar eerder was uitgedonderd. De doelstelling dat leed te 
doen vergeten is dus pijlsnel gehaald.
Voorzitter Guido Dukker: “Echt geweldig. Maar er is natuurlijk 
meer dan het ACC 1. Het tweede komt uit in de Overgangs-
klasse en zorgt voor doorstroming van jong talent. ACC 3 
speelt “serious”cricket in de derde klasse en bij ACC 4 in de 
vierde klasse staat het sociale aspect voorop. Op zaterdag zijn 
drie teams actief; de Veteranen, de Zami’s en de Dames. Zeer 
populair is de Tip & Run competitie voor kids van 8 tot en met 
12 jaar. En onze Onder9 teams spelen binnenkort om het kam-
pioenschap van Nederland”.
“Wij hebben z’n 250 leden, een energieke clubcultuur, maar 
organisatorisch zit het ook goed in elkaar. Cricket wordt hier 
met passie beleefd, van jong tot oud, van crack tot kruk.”
Voorzitter Dukker is ook trots op de jeugdopleiding. “Wij heb-
ben een grote naam op dit punt in de cricketwereld. ACC was 
ooit de eerste club met MCC- gediplomeerde trainers. In het 
eerste team zitten maar liefst negen spelers die bij ons zijn 
opgegroeid en die allemaal ook nog eens voor de Young Dutch 
Lions (Nederlandse jeugdelftallen, red.) hebben gespeeld of 
nog spelen. De laatste jaren was ACC onder 18 kampioen van 
Nederland. En van de allerjongsten, van onder 9 kunnen wij later 
ook weer het nodige verwachten en daar zitten gelukkig ook 
weer AFC’ertjes tussen!”
Guido Dukker (44) is sinds het afgelopen seizoen voorzitter en 
geboren en getogen ACC’er. Zijn vader Rob is oud-speler en 
Lid van Verdienste en diens broers Hans en Ferry speelden ook 

jarenlang voor ACC. Hun kinderen zijn of waren ook weer allen 
ACC’ers en Guido’s zoon Jim (9 ) is captain van ACC’s jeugdteam 
U9 A. Kan een club meer centraal staan in het leven van een 
familie? Guido Dukker: “Oh, er zijn meer van dit soort  families bij 
ACC hoor, en bij AFC kom je er ook heel wat tegen.”
De voorzitter wil ook graag kwijt dat er in het kader van een 
meerjarenplan veel is gerealiseerd, de laatste jaren.
”Er zijn  kooien, screens, matten, scoringsbord,uniforme kleding 
 gekomen en niet te vergeten onze unieke velden en het club-
huis.” “Ongelooflijk veel mensen zetten zich in voor het reilen en 
zeilen bij de club.

Voorbeelden? Alles onderhouden, kantinediensten draaien, 
 contributies innen, niet betalen is niet spelen, de jeugd 
 begeleiden, ga zo maar door. Het klimaat is er om optimaal 
te recreëren en te presteren. Wij kunnen ook steunen op onze 
sponsorgroep, de ACC Vriendelijke Bedrijven, naar een idee van 
onze moederclub.
Daarom was het zo’n domper dat wij vorig seizoen degradeer-
den. Ondanks de bittere teleurstelling bleven bijna alle spelers. 
Iedereen wilde snel revanche, dat zat diep. Alleen coach Chris 
Slattery hield het voor gezien. De Australiër zag meer toekomst 
in de medicijnen dan in de edele cricket sport. Maar de Zuid- 
Afrikaanse coach John Geoghegan kwam in zijn plaats en zie het 
resultaat; in één klap terug op het hoogste niveau.”

Wat zijn de ambities van ACC op lange termijn?
Daar is Guido Dukker helder over: “Voor 2010 moet ACC 1 
bij de eerste zes eindigen en vlug daarna willen wij algemeen 
 kampioen van Nederland worden. Dáár werken wij naartoe. 
ACC wil de beste cricketers van Nederland aan zich binden 
door ze de beste faciliteiten en de beste vooruitzichten te bie-
den. Maar ook de andere teams willen wij naar een hoger plan 
 trekken. Naast alle gezelligheid wil ACC strijden om alle prijzen.”

Jan van Galen

foto: Jan Otsen

ACC wil beste zijn van Nederland

Zoon Jim in actie

ACC-voorzitter Guido Dukker

foto: Jan Otsen
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ABN AMRO
AFC staat voor kwaliteit, discipline en resul-
taat. Eigenschappen van een organisatie 
waar ABN AMRO zich graag bij aansluit. 

Wij vinden AFC een fantastische vereniging en daarom willen wij deze 
“community” graag ondersteunen. Dit is ons tweede jaar als sponsor 
van AFC en wij zijn ervan overtuigd dat dit een succesvol jaar voor AFC 
zal worden. Onze zakelijke dienstverlening richt zich ook op succes, 
maar dan dat van de ondernemer. Dit doen wij door onze kennis van de 
financiële diensten en markten optimaal ter beschikking te stellen aan 
het midden- en grootbedrijf, zowel nationaal als internationaal. Onze 
persoonlijke benadering zorgt er uiteindelijk voor dat iedere onderne-
mer zich thuis kan voelen bij ABN AMRO.
De Entree 99-197, 1000 AB  Amsterdam, 020-6289528 
www.abnamro.nl

Central Point Europe
Central Point is een online aanbieder van 
computerproducten. Het bedrijf biedt con-
sumenten, overheid en bedrijven meer dan 

230.000 artikelen van bijna 1.000 merkfabrikanten. Klanten vinden 
op www.centralpoint.nl niet alleen de nieuwste, populaire types van 
een product, maar ook de  minder bekende. Naast de snelheid en het 
gemak van kopen via het internet kenmerkt Central Point zich door zijn 
persoonlijke contact met de klant. Door een uniek geautomatiseerd 
systeem zorgt Central Point voor levering binnen 24 uur tegen scherpe 
prijzen. Het bedrijf is in 2002 opgericht door AFC voorzitter jeugdcom-
missie Brian Speelman en Sebastiaan Hooft. 
Beiden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Joop 
van den Ende en Hubert Deitmers hebben sinds 2008 een belang 
van 30% in Central Point en zijn actief betrokken bij de groei van het 
bedrijf. 
De Wi-Fi verbinding in de sociëteit van AFC wordt u aangeboden door 
Central Point. 
Meer informatie vind u op: www.centralpoint.nl

Kottmann & Co B.V. 
Persoonlijk contact, wederzijds vertrouwen 
en directe lijnen zijn de uitgangs punten van 
Kott mann & Co Accountancy en belasting-

adviseurs. Als zelfstandig ondernemer kent Arno Kottmann de prak-
tische vraagstukken en zeker ook de onzekerheden die verbonden zijn 
aan het ondernemerschap. Vanaf de start van onze onderneming in 
2001 is onze  cliëntenkring voortdurend gegroeid met ondernemers uit 
de meest  uiteenlopende bedrijfs takken. Wij streven er dan ook naar 
om u zo breed mogelijk van dienst te zijn, zodat u met al uw admini-
stratieve, financiële en bedrijfstechnische  vragen bij ons terecht kunt. 
En indien nodig maken wij gebruik van ons relatie netwerk van specia-
listen, op zowel juridisch en fiscaal gebied, om u zo optimaal mogelijk 
van dienst te kunnen zijn. Ook als  particulier kunt u bij ons terecht voor 
het verzorgen van uw  aangifte inkomstenbelasting. Voor een vrijblij-
vend gesprek of informatie kunt u contact  op nemen met ons  kantoor. 
Amsterdamseweg 508-a, 1181 BX Amstelveen, 020-3455855
www.Kottmann-co.nl

Heeren Makelaars
Gevestigd in Oud Zuid, is gespecialiseerd in 
de aan- en verkoop van woningen, apparte-
menten en bedrijfsonroerend goed in de regio 

Amster dam. Ook voor hypotheken, taxaties en huur/verhuur bent u bij 
ons aan het juiste adres. Ons kantoor is aangesloten bij NVM, MVA, 
Funda en Fiabci wat kennis en kwaliteit waarborgt. Heeren Makelaars 
B.V., Stadionweg 75, Hoek Minervaplein, 1077 SE  Amsterdam, 020-
4702255, www.heerenmakelaars.nl

Trifium Financiële Raadgevers
Is een gespecialiseerd advies bureau op 
het gebied van hypothecaire geldleningen, 
pen sioen vraagstukken en arbeidsongeschikt-

heidsverzekeringen voor zowel de zakelijke als particuliere markt. 
Roemer Visscherstraat 41, 1054 EW  Amsterdam, 020-6722109
www.trifium.nl

NIKE Teamsport NL
Nike werkt samen met topvoetballers als 
Cristiano Ronaldo en Wesley Sneijder, met 
clubs als Barcelona en Arsenal en landen-

teams zoals Brazilië en Oranje. Zij zijn nauw betrokken bij het ont-
wikkelen van nieuwe voetbalschoenen, ballen en kleding. 
De spelers en clubs testen schoenen en ballen en delen hun bevin-
dingen met Nike. Die feedback wordt gebruikt om de Nikefootball 
 collectie te verbeteren. En wie kan je betere feedback geven dan de 
beste voetballers ter wereld? Nike’s drang naar innoveren en verbete-
ren is makkelijk te verklaren: betere voetbalschoenen, ballen en kleding 
helpen voetballers op elk niveau beter presteren.
Plesmanstraat 1, 3833 LA  Leusden, 033-4343100, www.nike.com

BP Tank- en Wascentrum Zwart
Voor al uw motorbrandstoffen inclusief 
LPG. Grote shop (120 m2) met een Petit 
Bistro waar u terecht kunt voor heerlijk vers 

ge bakken broodjes. Uw auto als nieuw in onze hypermoderne was-
straat van ruim dertig meter lang. Ook kunt u met uw auto terecht in 
één van onze vijf “doe het zelf” wasboxen.
Ookmeerweeg 501, 1067 MP  Amsterdam, 020-6104494
www.bp.nl

Intersport/Duo Sports 
Intersport/Duo Sports is een filiaalbedrijf 
met zes sportspeciaalzaken in de regio 
Amster dam. U vindt de filialen in: Uithoorn, 

Amstelveen (2x), Mijdrecht en Amster dam-Buiten veldert. In deze 
ves ti gingen vindt men naast een enorm assortiment sportkleding en 
-artikelen een ruime keuze in trendy vrijetijdskleding en -schoenen.
Alle topmerken zijn in de winkels van Duo Sports vertegenwoordigd. 
Zowel de actieve als passieve sporter zijn bij Duo Sports aan het juiste 
adres. Al ruim 20 jaar staan persoonlijke aandacht en het geven van 
een optimaal advies door goede productkennis centraal. 
Ongeveer 100 goed opgeleide medewerkers staan voor u klaar om u te
adviseren bij uw aankopen. Ervaar deze  service en bezoek één van onze
filialen voor een  vrijblijvend advies. Duo Sports ook uw sportspecialist!
Gelderlandplein 44, 1082 LB  Amsterdam-Buitenveldert, 020-6442442
www.duosports.nl

De AFC Vriendelijke Bedrijven
in 2008-2009

In september 1986 ging AFC van start met de zogenoemde AFC Vriendelijke Bedrijven. Dat zijn er inmiddels 24. Zij zorgen voor 
een gezonde financiële basis, waarop AFC volop topamateurvoetbal en recreatievoetbal kan bedrijven. Omdat AFC landelijk een 

positieve naamsbekendheid heeft, is het voor deze bedrijven aantrekkelijk zich met onze club te afficheren.  
Wij mogen ook dit seizoen weer nieuwe AFC Vriendelijke Bedrijven verwelkomen:

Autobedrijf Pouw, Nike en Communicatie & Co. AFC dankt Blank & Partners; Quick; Autobedrijf de Jong en
PriceWaterhouseCoopers voor de support die zij ons jarenlang hebben gegeven.

Wij stellen de AFC Vriendelijke Bedrijven graag aan u voor.
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Sterel c.s.
Ondernemers met vragen op juridisch gebied 
vinden de antwoorden bij de ervaren mede-
werkers van Sterel c.s. Door een pro-actieve 

aanpak te combineren met een grondige kennis van ondernemerschap, 
biedt het hoogopgeleide team een bewezen alternatief voor de grote 
multidisciplinaire kantoren. Onze transparante en eigentijdse werk-
wijze kenmerkt zich door kennis, ambitie en efficiëntie. Uw uitdaging 
wordt onze uitdaging en door met u mee te denken komen we tot de 
 passende oplossing van uw probleem. “Denken in maatwerk” is dan 
ook onze lijfspreuk. Sterel c.s. is op 1 februari 2004 opgericht door 
Frank Sterel, tot op dat moment partner Ondernemingsrecht bij een 
van de grootste multidisciplinaire kantoren in Nederland. Sterel c.s. 
heeft in middels vestigingen in Amsterdam, Abcoude (Sterel c.s. Van 
Donkers goed) en Hoofddorp (Schoemakers, Reijnen & Takken). Het 
kantoor in Hoofddorp (Haarlemmermeer) heeft bovendien als eerste 
notaris kantoor in Neder land een vestiging op Schiphol en vormt 
daarmee voor de buitenlandse ondernemer een toegangspoort naar 
Holland. 
Daarmee is de organi satie uitgegroeid tot de huidige omvang van 
ruim zestig medewerkers, waaronder (kandidaat-) notarissen, juristen 
en ondersteunende medewerkers. Velen van hen deden ervaring op 
bij de grote multidisciplinaire kantoren. Sterel c.s. werkt vanuit drie 
secties: 

Het zwaartepunt van onze praktijk ligt op Ondernemingsrecht en 
Commercieel Vastgoed. Onze snel groeiende sectie Estate Planning 
richt zich behalve op de ondernemer ook op de vermogende particulier. 
We werken nauw samen met kantoren op het gebied van de (inter-
nationale) advocatuur, fiscaliteit en accountancy. Hoewel veel van onze 
cliënten zich in het nationale en internationale midden- en grootbedrijf 
bevinden, zijn clienten van elk type of omvang welkom bij Sterel c.s.
Paasheuvelweg 16, 1105 BH  Amsterdam ZO, 020-5646121
www.sterelcs.nl 

Bouwfonds MAB Ontwikkeling
Bouwfonds MAB Ontwikkeling is één van 
de toonaangevende projectontwikkelaars van 
woongebieden en multifunctionele projecten 

in Nederland. Een van de speerpunten is de realisatie van projecten 
in bestaand stedelijk gebied. We werken daarbij nauw samen met 
 publieke en private partijen om te komen tot geïntegreerde oplossin-
gen voor binnenstedelijke projecten waarin wonen, winkelen en werken 
samenkomen. Bouwfonds MAB maakt sinds december 2006 onder-
deel uit van Rabo Bouwfonds. Rabo Bouwfonds is een internationale 
vast goed onderneming met drie op vastgoedgerichte kernactiviteiten: 
ontwik kelen, financieren en investment management.
Bouwfonds MAB één van de grotere partijen bij de ontwikkeling van de 
Amsterdamse Zuidas en draagt zodoende actief bij aan de ontwikkeling 
van een AFC-vriendelijke omgeving. 
Schipholpoort 64, 2034 MB  Haarlem, 023-5306603
www.bouwfonds.nl

POUW
Pouw is één van de grotere Peugeot  dealers 
in Nederland. Met vestigingen in groot 
Amsterdam (Zuidoost, Noord en West), 

Amstelveen, Hoofddorp, Lisse, Leiderdorp en Noordwijk hebben we 
een naam hoog te houden. Van onszelf en van het merk dat we ver-
tegenwoordigen. Dat vraagt om serieuze inzet. Om brede kennis. 
En de energie om het elke dag opnieuw weer te bewijzen. Maar laat 
dat nou nét zijn waar we ons lekker bij voelen.
Bij Pouw werken we volgens de mobiliteitscirkel. Een breed palet aan 
complementaire diensten. Naast de verkoop van nieuwe Peugeot’s is 
Pouw ook specialist op het gebied van Lease, verzekeringen en finan-
ciering, verhuur, autoschade en occasions. Pouw is een bedrijf waar u 
terecht kunt voor alles dat met comfortabel autorijden te maken heeft. 
Een pro-actieve, professionele organisatie met aandacht voor persoon-
lijke wensen en met verstand van zaken, zodat u compleet zorgeloos 
de weg op kunt. En daarbij zorgen onze medewerkers voor een uiterst 
persoonlijke benadering.
Kijk voor al onze diensten op www.pouw.peugeot.nl
Pouw. Trots op Peugeot!

Abeln Advocaten
Abeln wil een middelgroot kantoor blijven, 
groot genoeg om als huis advocaat van een 
onderneming op te treden en klein genoeg 

om voldoende efficiënt en daadkrachtig te zijn, ook voor particulie-
ren. De kwaliteit van de bij Abeln werkende advocaten wint het altijd 
van de omvang. Bij Abeln werken 12 advocaten op het gebied van 
arbeidsrecht voor werkgevers en werknemers, huurrecht, bouwrecht, 
verzekeringsrecht, bestuursrecht en ondernemingsrecht (contracten, 
overnames, aandeelhoudersgeschillen). Abeln garandeert haar cliënten 
een advocaat die specialist is op het gewenste gebied.
Abeln kiest voor een oplossingsgerichte aanpak. Abeln hecht er aan 
vooruit en mee te denken met de client zowel bij de advisering als in 
het geval van bijstand in een procedure.
Postbus 75800, 1070 AV  Amsterdam, 020-4712345, www.abeln.nl

ING
Betrokkenheid en toegankelijkheid staan cen-
traal in de dienstverlening. Door haar deskun-
digheid te delen, biedt de bank klanten meer 

inzicht in hun financiën. Dankzij deze persoonlijke aandacht en een ge-
varieerd aanbod van producten en diensten krijgen zowel  particulieren 
als ondernemers een totaaloplossing die aan al hun  wensen voldoet. 
Voor beleggingsadvies kunnen klanten een afspraak maken met de 
beleggingsspecialisten of direct de ING Fondsen advieslijn  bellen.
Bovendien kunnen klanten gebruik maken van de Onderhouds service: 
een jaarlijks gesprek tussen klant en ING waarin de  financiële  situatie 
van de klant van a tot z onder de loep wordt genomen. Dit biedt inzicht 
en financieel voordeel als blijkt dat het geld van de klant beter kan 
presteren.
Rembrandt Tower, Amstelplein 1, 1096 HA  Amsterdam, 020-5620100
www.ingbank.nl

Kappé International
Kappé International is een in 1950 opgericht 
familiebedrijf en is uitgegroeid tot één van
’s werelds grootste retailers in parfum, 

cosmetica, zonnebrillen en drogisterij-artikelen. In Nederland worden 
 winkels op de luchthaven Schiphol geëxploiteerd en tevens vormen 
groothandelsactiviteiten een deel van de activiteiten. Op Schiphol zijn 16 
winkels waarvan het merendeel zich in het See Buy Fly shopping center 
bevinden. In de luxe parfumerieën bestaat het assortiment uit alle bekende 
en gerenommeerde parfum- & cosmeticamerken. Daarnaast vindt men een 
drogisterij en meerdere zonnebrillenwinkels. 
Kappé bestaat voor en door mensen. Men werkt professioneel met eigen-
tijdse technieken, maar bij alles blijft de mens voorop staan. Haar missie 
is: ‘Professionalism with a human face’.
Postbus 3065, 2130 KB  Hoofddorp, 020 4058400, www.kappe.nl

Meeùs
Meeùs is de grootste landelijke dienstverlener in 
verzekeringen, hypotheken en onroerend goed. 
Meeùs maakt deel uit van de Unirobe Meeùs 

Groep en is onderdeel van AEGON. De organisatie heeft ruim 3000 mede-
werkers en een landelijk netwerk van kantoren. Als grote speler speelt 
Meeùs adequaat in op nieuwe marktontwikkelingen en technologieën en 
koopt zij onder gunstige voorwaarden scherp in. 
Onze vestigingen voorzien bovendien in kennis van de regio en persoonlijke 
aandacht voor de klant. Dat maakt Meeùs tot een unieke speler in de markt.
Arent Janszoon Ernststraat 238, 1082 LT  Amsterdam 020-3011234 
www.meeus.com

Unique Logistics
Unique Logistics is een internationaal expeditie-
bedrijf met 65 eigen kantoren over de gehele 
wereld verspreid. Binnen de Benelux verzorgt 

Unique Logistics tal van logistieke activi teiten vanuit haar kantoren en distri-
butiecentra in Hoofd dorp/Schiphol (hoofd kantoor), Rotterdam, Amsterdam, 
Maastricht, Brussel, Luik en Antwerpen. Ook AFC Vriendelijke Bedrijven 
behoren tot de relatiekring van Unique Logistics. De activiteiten behelzen 
internationale lucht- en zeevracht, ware housing, distributie en oppervlakte-
vervoer door geheel Europa. Zandsteen 28-30, 2132 MR  Hoofddorp,
020-6550010, www.uniquelogistics.com
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Oger Fashion
De inrichting van de Oger Stores is geïnspireerd 
op de oude stijlvolle herensociëteiten. Dit biedt 
een vertrouwde omgeving en met een kopje  koffie 

of een goed glas wijn voelt de klant zich al snel op zijn gemak. Zodoende kan 
er een persoonlijke relatie opgebouwd worden tussen de klant en de Personal 
Advisor van Oger. Oger maakt haar klanten ’Latijnser’, meer bewust van 
hun uiterlijk en daarmee maken zij ook de aansluiting met hun innerlijk.
Naast de eigen ‘Dressed for Success’ lijn, verkoopt Oger vooral Italiaanse 
topmerken zoals Attolini, Borrelli, Brioni, Caruso, Corneliani, Etro, Tom 
Ford en Zegna. Boven de winkel bevindt zich de ‘Boardroom’; een exclusieve 
ruimte waar klanten op afspraak ontvangen worden om zich in alle rust en 
privacy te laten adviseren. Bij Oger kunt u ook terecht voor shirts, dassen, 
informal wear, schoenen en accessoires zoals manchetknopen en geuren.
PC Hooftstraat 75-81, 1071 BP Amsterdam, 020-6768695, www.oger.nl     

Search
Search is een internationaal opererend inge-
nieursbureau, laboratorium en opleidingsin-
stituut. Tot onze opdrachtgevers behoren 

woningcorporaties, industrie, vastgoedondernemingen, aannemers en 
overheden. Wij zijn hen 24 uur per dag, 7 dagen in de week van dienst. 
Onafhankelijk, efficiënt en pragmatisch.
Tot de uitgesproken specialismen van Search behoort de complete directie-
voering over complexe bouw-, sloop- en saneringsprojecten. Maar ook voor 
bouwkundige inspecties, asbest-, bodem- en luchtkwaliteitonderzoek weten 
opdrachtgevers ons te vinden. Als kennisinstituut verzorgen we daarnaast 
een breed scala aan praktische trainingen op het gebied van veiligheid, 
BHV, asbest, milieu, EPA en duurzaamheid. Klassikaal én digitaal.
Contact: Petroleumhavenweg 8, 1041 AC  Amsterdam – Tel. 020-
5061616, Fax 020-5061617 – Meerstraat 7, Postbus 83, 5473 ZH  
Heeswijk (N.Br.) - Tel. 0413-292982, Fax 0413-292983 – Stavangerweg 
21-23, 9723 JC  Groningen – Tel. 050-5712490, Fax 050-3116646
search@searchbv.nl - www.searchbv.nl

Sudtours Vliegvakanties
Sudtours Vliegvakanties is een in 1981 op gericht 
familiebedrijf. Klein begonnen in de Ferdinand 
Bolstraat in Amsterdam en uitgegroeid tot één 

van Nederlands grootste vliegtourope rators, die kwaliteitsvakanties ver-
zorgt naar vakantiebestemmingen in Spanje, Canarische  eilanden, Portugal, 
Italië, Griekenland, Turkije, Cyprus, Caribbean, Egypte, Dubai en Kenia. 
Kwaliteit en dienst verlening staan bij Sudtours hoog in het  vaandel.
Er wordt gevlogen met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen.
De Sudtours Reisleiding staat 24 uur per dag klaar op de bestemmingen 
en alleen de beste accommodaties in hun klasse worden gecontracteerd. 
Niet alleen voor een onbezorgde vakantie bent u bij Sudtours aan het 
juiste adres, ook voor trainingskampen en bedrijfsreizen kunt u terecht. De 
af deling Groepsreizen & Incentives zorgt ervoor dat uw groepsreis tot in de 
puntjes is geregeld en af gestemd op de specifieke  wensen van de groep. 
In de Amster damse Van Baerlestraat ligt het Sudtours Reis bureau met 
ervaren medewerkers die u graag adviseren en de tijd voor u nemen met 
als doel u een onver getelijke vakantie te bezorgen, waar ook ter wereld. 
Hans Mosselman, oprichter en algemeen directeur van Sudtours, werd in
1999 Reismanager van het Jaar en in 2002 Entrepreneur of the Year.
Van Baerlestraat 91, 1071 AT  Amsterdam, 020-6640111, www.sudtours.nl

Troostwijk Groep
Troostwijk is marktleider op het gebied van 
waardebepalingen en contra-expertises. De acti- 
viteiten van de Troostwijk Groep om vatten bedrijfs -

economische- en verzekeringstaxaties, kunsttaxaties (Apresa) contraexpertise
bij brand- en bedrijfsschade, bouwkundige vooropnamen (BBCI/Frijwijk) en 
 risico-inspecties (Troostwijk Rebel). De diverse werkmaatschappijen werken 
wel iswaar zelfstandig, maar in geval van interdisciplinaire of grensover-
schrijdende opdrachten vindt uiteraard samen werking plaats. Deze samen-
werking biedt de mogelijkheid om zo klantgericht mogelijk te kunnen opereren. 
De kwaliteit van de diensten wordt mede hierdoor op peil gehouden en kan 
voortdurend worden geactualiseerd. Troostwijk dankt haar internationale 
slagvaardigheid mede aan het uitgebreide wereldwijde kantorennetwerk dat 
opereert onder de naam Arca Laudis. (www.arcalaudis.com)
Anderlechtlaan 181, 1066 HM  Amsterdam, 020-6666666, www.troostwijk.nl

Tommy Hilfiger
Als een van ’s werelds toonaangevende lifestyle-
merken levert Tommy Hilfiger consumenten over 
de gehele wereld fashion, stijl en kwaliteit. 

Het merk stelt ‘Classic American Cool’ centraal en geeft de klassieke 
Amerikaanse designs een updated touch. Het bedrijf heeft zich over de 
gehele wereld kunnen uitbreiden dankzij een select wereldwijd distributie-
netwerk voor de core brands, waaronder Tommy Hilfiger Mens en 
Womens  wear, Hilfiger Denim en Hilfiger Sport. 
Het merk is te vinden in toonaan gevende warenhuizen en gespeciali-
seerde winkels, evenals in het wereld wijde netwerk van eigen winkels 
dat zich steeds verder uitbreidt. Op dit moment distribueert het bedrijf 
de  producten in meer dan 65 landen in Noord-Amerika, Europa, Midden- 
en Zuid-Amerika en Azië-Pacific en bezit het bijna 800 winkels over de 
 gehele wereld. 
Sinds Tommy Hilfiger in 1985 als menswear designer van start ging, heeft 
het merk zijn krachtige  ontwerpfilosofie uitgebreid met Womenswear, 
Hilfiger Denim, Tailored, Sport (Ski, Swim, Golf en Fitness & Training), 
Childrenswear, Underwear, Footwear, Eyewear, Fragrance, Bags, and Home. 
Tommy Hilfiger heeft in Nederland Freestanding stores in Amsterdam, 
Rotterdam, Maastricht, Den Haag, Groningen, Breda en Arnhem.
Stadhouderskade 6, 1054 ES  Amsterdam, 020-5899888, www.tommy.com

BAM Vastgoed 
Ontwikkelen in een maatschappelijke context, dat 
is wat we doen. Met maar één doel voor ogen: 
marktgerichte, ruimtelijke oplossingen bieden die 

mensen aangenaam verrassen en waarderen. Multifunctionele gebiedsont-
wikkeling, winkels, kantoren, woningen in alle soorten, musea, sportaccom-
modaties, uitgaanscentra en stedelijke herontwikkeling. BAM Vastgoed is 
actief in alle segmenten van de vastgoedmarkt met innovatieve projecten die 
een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Uiteraard in een goede 
samenwerking met onze opdrachtgevers en partners. Een samenwerking 
die wat ons betreft loopt van het eerste initiatief tot en met de exploi-
tatie. In verschillende ontwikkelingsfasen dragen wij vanuit onze expertise 
 oplossingen aan en investeren risicodragend. Creëren ontwerpvoorstellen 
en garanderen de haalbaarheid.
BAM Vastgoed is een zelfstandige werkmaatschappij van Koninklijke BAM 
Groep en voor 100 % actief in projectontwikkeling. BAM Vastgoed is een 
marktgerichte ontwikkelaar en vanuit die gedachte met 6 regioteams actief 
op de woningmarkt. Op de markt voor  commercieel vastgoed opereren 
wij met een project organisatie voor winkels, multi functionele projecten en 
 kantoren. Meer informatie vindt u op www.bamvastgoed.nl

Communicatie & Co
Communicatie & Co is een recruitment bureau 
voor vaste en tijdelijke banen in de (corpo-
rate) communicatie. Zusterbedrijven Marketing 

& Co en Redactie & Co doen hetzelfde voor respectievelijk marketeers en 
redacteuren. De specialisatie op functiegroepen maakt het mogelijk om 
sneller betere kandidaten voor te stellen dan algemene bureaus. Om dit 
te onderstrepen vragen we nooit om exclusieviteit – net als in het voetbal: 
‘may the best man win’ – en werken we altijd op basis van ‘no cure no pay’. 
Uit  principe wíllen we niet betaald worden als we geen goede oplossing 
kunnen leveren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit laatste niet vaak 
het geval is: met zo’n 25.000 professionals in onze bestanden hebben we 
veel grote en kleine organisaties kunnen helpen hun capaciteitsproblemen 
op te lossen.
Tesselschadestraat 11, 1054 ET Amsterdam, 020-5218700 
www.commco.nl

Duis Cycle Products BV 
Is al drie generaties lang actief in de rijwiel-
branche. De CST fietsbanden worden o.a. 
 geleverd aan Batavus, Gazelle & Koga-

Miyata. Tevens zijn de banden te koop bij de erkende  dealers als 
 ver van gingsartikel. Met een marktaandeel van ruim 30% is het merk 
CST markt leider op het gebied van fietsbanden. De familie Duis is al 
 generaties lang AFC supporter.
Noorddammerweg 1C, 1424 NV  De Kwakel, 0297-569113
www.cst-eu.com
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Topscorers en assists 2007-2008
   goals assists

Sjoerd Jens 15 11
Robert Gehring 5 4
Peter Post 4 2
Gijs Roodbeen 4 2
Murat Böke 4 1
Yama Hashemi 2 3
Garret Mc Donald 2 2
Hans Geerlings 2 1
Tonny Cusell 1 11
Laurens Samsom 1 1
Wout Meulemans 1 1
Robin Kieft  1 
Said Moumane   2
Mendel Witzenhausen  1
Laurens Bianchi  1
Christiaan Uittenbosch  1
eigen doelpunt Westlandia 1   

 100 Wedstrijden in AFC 1 sinds 1988

 1 Rokus Hoogendoorn 251
 2 Robert Gehring 236
 3 Joey Esionye  231
 4 Roy Tular 192
 5 Ronald van de Meent  186
 6 Laurens Bianchi  181
 7 Joey Zebeda  163
 8 Hans Geerlings  162
 9 Edwin van Holten  161
 10 Peter de Waal  153
 11 Erwin Smit  148
 12 Said Moumane  142
 13 Mohad Zaoudi  136
 14 Eshwin de Bruijn 133
 15 Dennis Gebbink 132
  Ulli Landvreugd  132
 17 Dennis Purperhart  120
 18 Frank Aboikoni  105
 19 Frank Keijzer  101
  Ken Watanabe  101
 20 Nils Adriaans 100

Minimaal 10 seizoenen in AFC 1
 Aantal 
 seizoenen Spelers Periode

 17 Ernst Seunke  1964-’67+’68-’82
 16 Kees Gehring 1966-1982
 13 Jos Kemna 1962-1975
  Frans van den Bor 1965-1978
  Cees Thomas Jr 1978-’87+’88-’92
 12 Edwin Geluk 1970-1982
  Bas Rachman 1970-1982
  Eddy Meijer 1976-1988
 11 Jaap Draisma 1962-1973
  Rokus Hoogendoorn Jr 1987-1998
  Willem de Ridder 1971-1982
  Joey Esionye  1997-2008
 10 Nol Kulkens 1962-1972
  Hans van Dijk 1970-1980
  Henny Kottmann 1974-1984
  Robert Gehring  1998-2008

Feiten en cijfers AFC 1 2007-2008
verzorgd door Chris Schröder

Resultaten AFC tegen tegenstanders hoofdklasse A 2008-2009   
    gespeeld gewonnen gelijk verloren punten doelpunten seizoenen

 ADO’20  30 10 6 14 36 41-41 15 
 Argon   16 3 3 10 12 13-24 8 
 DWV   52 16 13 23 67 67-71 26 
 Elinkwijk  54 17 24 13 75 73-62 27 
 Haaglandia   6 4 2 0 14 15-5 3 
HBS
Hilversum  26 10 8 8 38 36-30 
Hollandia  26 10 8 8 38 36-30 13 
 Omniworld  18 8 1 9 25 31-34 9 
Turkiyemspor  12 1 3 8 6 12-25 6 
VUC   24 8 5 11 29 41-43 12 
 VVSB   6 1 2 3 4* 6-13 3 
 Westlandia   12 2 7 3 13 18-18 6 

De complete lijst is te zien op www.afc-amsterdam.nl

Assistklassement AFC 1 sinds 1989
 1 Robert Gehring 55  
 2 Ulli Landvreugd 45  
  Ronald van der Meent 45  
 4 Dennis Purperhart 36  
 5 Patrick Steenkist 33  
  Laurens Bianchi  23  
 7 Eshwin de Bruijn 22  
 8 Joey Zebeda 20  
 9 Roy Tular 19  
 10 Frank Aboikoni 18  
  Rene Franken  18

Topscorersklassement AFC 1 vanaf 1984
   goals
 1. Eshwin de Bruijn 90 
 2. Dennis Purperhart 67
 3. Johan Dol 47
 4. Robert Gehring 43
 5. Patrick Steenkist 40
 6. Orlando Patrick 35
 7. Rene Franken 28
 8. Roy Tular 27
 9. Ulli Landvreugd 25
 10. Frank Aboikoni 24

Kampioenengalerij seizoen 2007-2008:

Senioren zon 10 en 12.
Junioren A 1, C 6, C 7.

Pupillen: in de najaarscompetitie: D 4, D 5, D 12, E 3,
E 7, E 11, F 1, F 4, F 5 en F 6.

In de voorjaarscompetitie: D 6, D 8, D 12, E 9, F 5 en F 10.

Periodetitels: Senioren zon 2; Jun A 1 en A 2.

KNVB bekerfinales:

Sen zon 2 - GVVV 2 1-2;
C 1 - GVVV C 1 0-1; 
C 2 - Hellas Sport 2 2-1.

Topscorers selectieteams seizoen 2007-2008
   
AFC 1 Sjoerd Jens  15
AFC 2 Christiaan Uittenbosch 6
AFC Zat 1 Frank Bakker 11
A1 Leandro Kappel  18
B1 Mitchell te Vrede 27
C1 Joris Dekker  11
D1 Gijs Bedet  

Eindstand Hoofdklasse A in 2007-2008      
Hollandia  26 17 3 6 54 44-20 
Argon 26  14  6 6  48 40-28
VVSB 26 13 6 7 45 38-29
Haaglandia 26 12 7 7 43 49-43 
AFC 26 11 7 8 40 43-36
Omniworld 26 10 7 9 37 43-36 
ADO’20 26 9 10 7 37 31-34
VUC 26 10 6 10 36 41-40 
Turkiyemspor 26 9 8 9 35 50-48 
Westlandia 26 9 8 9 35 39-37
Elinkwijk 26 10  5 11 35 38-37
DWV p/d 26 9 6 11 33 29-36
DWS d 26 3 6 17 15 17-42
DCV d 26 2 3 21 9 16-52  
Periodetitels: Hollandia, Haaglandia, Argon en Westlandia; Gedegradeerd: DWS, DCV; Gepromoveerd: Hilversum, HBS

Speler van het jaar

1975 Bas Rachman 
1976 Kees Gehring 
1977 Rob Mathijse 
1978 Frans v.d.Bor 
1979 Nico Leloux Jr 
1980 Edwin Geluk 
1981 Willem de Ridder

1982 Michael Berman
1983 Eddy Meijer 
1984 Ernst Seunke 
1985 Cees Thomas 
1986 Wim Lenglet 
1987 Fred ten Nijenhuis
1988 Rob Ouderland 
1989 Rokus Hoogendoorn Jr
1990 Fred Berrier 

1991 Peter van Essen
1992 Orlando Patrick 
1993 Renee Franken 
1994 Nick van Rossum
1995 Meindert Huisman
1996 Roy Beukenkamp
1997 Frank Keijzer 
1998 Mark Janssen 
1999 Joey Zebeda 

2000 Roy Tular 
2001 Erwin Smit  
2002 Robert Gehring
2003 Yoey Esionye  
2004 Edwin van Holten
2005 Hans Geerlings
2006 Said Moumane
2007 Laurens Bianchi
2008 Sjoerd Jens  



AFC Seizoen 2008-2009 35

EREGALERIJ AFC 1895 - 2008
EREVOORZITTERS †

1926     G.N. Scheepens  1972     G.H.H. Kappelhoff

1904 J.Th. ter Veer
1905 H.A. Brass
1905 G.N. Scheepens
1907 B. Schrage
1909 W. van Amstel
1915 J.C.A. van Ooy
1915 A. van Seventer

1915 P.H. Vermeulen
1916 A.J.J.M. van Gessel
1921 W.G.M. Köhler
1924 J.F. Scheepens
1925 J.G.M. Bosch
1925 I.H. Galavazi
1929  A.P. Bos

1932  A.F. de Vilder
1935 D.J. Bessem
1938  J.J.C.M. Lungen
1945  N.A. Scheepens
1948  A. Mets
1950  A.P.J.H. Eysvogel
1950  J.F.R. Nestelroy

1953 Jb. van Nek
1955  J.N. Holtzappel
1957  G.Th. van Nigtevegt
1960  E.W. van Teunenbroek
1962 G.H.H. Kappelhoff 
1970 C. van Peperzeel
1970 H.O. van Rijn 

1970 W.G. Staats
1970  J.H. Wijnand 
1972 C. Kerker sr
1975 A. Waayer
1976  D.J.F. Hermens
1985 S. van Gelder

1952  G. H. Hauber
1953 G.Th. van Nigtevegt
1955 J. á Cohen
1955 J.H. Esser
1955  J.L. v.d. Voort
1955 J.H. Wijnand
1957  M. de Bruin Mzn.

1958  M. de Granje 
1958  G. Stallmann 
1963 S. de Boer 
1963  G.H. Elserman 
1963 C. Kerker sr
1963 J. Meyer
1963 C. van Peperzeel

1963  J. Prent
1963  J. Roodenburgh
1963 W.G. Staats
1963  C.F. de Vilder
1963  S. de Waal
1966  A. van der Valk
1967  J.T. Steensma

1970  J. Hurwits
1970  M. Gerrits 
1971  A. Waayer 
1972  W. Brusse 
1972  C.J.D. Sierhuis 
1975  T. ten Oosten
1975  C.A. Quint 

1981  J.L. Bonnet
1985 A.G. Glas
1990 A. Rimini
1990  B.J. Slaap sr
1992 C. Jochems
1992 G. Trebert
1995 H.W. van Teunenbroek

1948  J.C.A. van Ooy
1949  J.F. Scheepens
1958  P. Helmig
1959  I.H. Galazavi
1963  J.P. Hofstee
1963 S.L. Wit
1964 J.G. Börnemann
1967  A.J.J.M. van Gessel
1967  J.J.F. van Gessel
1969  C.E. Alandt
1969  A.G. Knopper
1969  Jb. van Nek
1969  J.C. Oost-Indië
1969  M.C. van Trigt sr
1969  J.H. Wijnand
1971 G.D. Breethoff
1971  W. Brusse
1971 G.H.H. Kappelhoff

1971  N. Neseker
1972  A. Mets
1974  D.J. Bessem
1974  G.J. Bosch
1974  J.H. Kuhlwilm
1974  J.A. Tacke
1975  R. van Nek
1975  W. Neseker
1975 H.O. van Rijn
1975  W.G. Staats
1976  W. van der Brink 
1976  H. van de Grampel
1976  J.F. Scheepens
1976  J. Snelleman
1977  D. Spits
1978  J. van Koperen
1978  H.J. Weverink
1980  W. van Dijkhuizen

1980  P. Nauta
1980  J.E. Stahl
1980  A. Waayer
1981  B. Bonkink
1982  D.J.F. Hermens
1982  A. de Jong
1982  Ch. Kleyn
1982  F. Nesvadba
1982  G.Th. van Nigtevegt
1982  Th. van Nigtevegt
1982  L. Nijdam
1982  C. van Peperzeel
1982  W.F. Stallmann
1982  J. Suurbeek
1982  C.P.W. Thonus
1982  A. van der Valk
1982  P.G. Verhaaf
1982  J.L. van der Voort

1983  N.J. Bijl
1983 G. Burger
1983 F.J. van Dijk
1983  B. Dorenbos
1983 F.W. Heineman
1983  P. Mieghout
1984  J.F. Bakker
1984  H. van de Bosch
1984  D. Cijfer
1984  J.H. Hannema
1984  L.N. Kalsbeek
1984 L. van Kranendonk
1984 J. Meijer
1984  J.J. Spelter
1985  G.T. Nijman
1987  O. Sterman
1988  M. Gerrits
1988  N. Leloux sr

1988  T. Wiggemansen
1989 A. Rimini
1990  A. Kraal
1991  C.A. Quint
1992  C. Geluk
1992  N. Kalsbeek
1992  J T. Steensma
1993  Th. van Emden
1993  P. van Ruyven
1993 H.W. van Teunenbroek
1993 L. Woudstra
1994  J.A. Vermeulen
1995  R.H. Molenaar
1995  J.A. Galavazi
1996  H.J. van Weelde
1997  D. Perton
1999 J. Hendriks
2004 G.W. Endel

1975  J.L. van Dijk
1975  A. van Soomeren

1990  M.L. Koster
1991  R. Akkerman sr

1995  Joh. de Bie
1995  K. Gehring

1995  D.L. van der Klaauw
1998  R.E. Duis
2003 G. van Caspel

2005  Chr. Schröder
2007 B. Neseker
2008 E. Geluk

1929  D.J. Bessem †
1930  J. Buijs †
1930  N. Neseker †
1931  F.C. van Dijk †
1931  W.C. Köhler †
1932 I.H. Galavazi † 
1932  J.J.C.M. Lungen †
1933  A P. Bos †
1933  W. Brusse †
1934  G. Kromschröder †
1934  E.J. Rood †
1935  J.H. Wijnand †
1936  W.C. Raamsdonk †
1937  A.P.J.J. Eijsvogel †
1938  J.J.C.M. Lungen †
1939  B.P. Bonkink †
1940  J.H. Esser †
1941  J.F. Nestelroy †
1942  J.M.H. Broeksmit †

1943  B. Dorlas †
1944  C. Emeis †
1945  D.J. Bessem †
1946  M.C. van Trigt sr. †
1947  H.F. van de Hurk sr. †
1948 niet uitgereikt
1949  S. de Waal †
1950  G.Th. van Nigtevegt †
1951  J.N. Holtzappel †
1952  J.P. Hofstee †
1953  J. á Cohen †
1953  W. van de Marel †
1954  E.W. v. Teunenbroek †
1955  W.G. Staats †
1956 J.D. Scheepstra †
1957  B.P. Bonkink †
1957  D.J. Disselkoen †
1958  C. Kerker sr. †
1959  M. Gerrits †

1959  P. v. Velden Erdbrink †  
1960  A.J. Bos †
1961  B.J. Slaap sr. †
1961  H.W. v. Teunenbroek †
1962  C. van Peperzeel sr. †
1963  H. Timmerman †
1964  R. Akkerman sr.
1965  W. Bückert †
1966  J.N. Holtzappel †
1967  B. Wildeboer
1968  C.J.D. Sierhuis †
1969  H.O. van Rijn †
1970  Chr. Schröder
1971  N. Leloux sr. †
1972  G. van Dijk †
1972  C. Kerker sr. †
1973  Th. van Emden †
1974  A. Kulkens
1975  F.H. Haubrich

1976  W. van Vliet †
1977  A. Rimini †
1978  P. van Ruyven †
1979 A.J. Brokmann †
1980  A.O. van Raalte
1980 P. Roosenschoon
1981  J. van Gelder
1982  K.A. Baarschers
1983  J W. Ridderikhoff †
1984  M.S. Kinsbergen
1985  J.L. van Dijk
1986  H. de Bie
1986  K.G. Prior †
1987  K. Gehring
1988  H.J. Boskamp †
1989  E.F. Seunke jr.
1990  N.S. Hekster
1991  mevr. J. Bonnet-Berk
1992 R.E. Duis
1993  J.L. Bonnet †

1993  H. van der Jagt
1994  W.J. Crouwel
1995  J. Beerman
1995  T. Boonstra
1996  R. Anderson
1996  E. Somers †
1997  F. Laarhoven
1998  H.G. Elias
1998  P. van de Meent
1999  J. Koomen
2000 J.F. Draisma
2001 R. Voskamp
2002 J.P.C. Verhagen
2003  D.L. van der Klaauw
2004 D. Bakker
2004 N.J. Grosze Nipper
2005 P. Brans
2006    D.A. Speelman
2007 Q. Abeln
2008 T. Timmerman

ERELEDEN †

LEDEN VAN VERDIENSTE †

AFC RIDDERS †

ERELEDEN

LEDEN VAN VERDIENSTE

1986  W.F. Brommelcamp
1990 D. Moesbergen
1990  G.A. Graanboom
1992  G. Horn
1992 Jac. Mellegers 
1992  P. Meyer
1993  R. Akkerman sr
1993  F. van Klinken 
1993  A. van Soomeren sr
1993  K.J. van Stuyvenberg
1994  J.C. Vogel
1994  H.A. de Wijs sr
1995  M.M. de Bruin sr

1995  H. Woudstra
1997  H.P. van den Bergh
1997  M.L Koster
1997  B. Neseker
1997 P. Vaal
1998  H.L. Rooze 
1998  G.J.N. Wijnand
1999  R.E. Duis
1999  H. de Groot
1999 J. Wildschut
2000 Joh. de Bie
2000 C. Bouwens
2000 C.P.W. Colijn

2000 H. Honsdrecht
2000 A. Reddering 
2000 Chr. Schröder 
2000 B. Wildeboer
2001 B.J. van den Bergh
2001 J.L. van Dijk
2002 W. Adriaansz
2003 R. de Jong
2003 W.A. van Oort
2003 G.J. van Poorten
2003 G. Smit
2003 T. Swart 
2003 C.G. Tromp

2004 H. de Bie
2004 J.F. Draisma
2004 E.L. Janus sr
2004 A. Kulkens
2004 J.H. Lans
2004 R. Leeser
2004 D.A. Speelman
2006 W. Amesz
2006 T. Balk
2006 R. Domhof
2006 J. Lonnee
2006 H. Loonstijn
2006 T. Nooij

2006 E.D. Ohm
2006 E. Pais
2006 R. Prins
2006 F. Reddering
2006 R. Ridderikhoff
2006 P. Roosenschoon
2006 B.J. Slaap
2007 W.F. de Boer
2007 G.A. van Caspel
2007 P. v.d. Heydt
2007 J.C. Kemna
2007 H.L. Rodenburg 
2007 J.L. Slaap

DE AFC NOBELPRIJS, VANAF 1989 DE MR. HENNE BOSKAMP NOBELPRIJS IS UITGEREIKT AAN:

1970 Joh. de Bie
1975  W. Adriaansz
1975 R.E. Duis
1975  B. Wildeboer
1977  F.H. Haubrich

1980 M.L. Koster
1981 Chr. Schröder
1985 K.A. Baarschers
1985 J. Benoni
1985  P. Roosenschoon

1986  H.A. de Wijs sr
1989  J.L. Slaap
1990  W.F. de Boer
1995 G.A. van Caspel
1995  H. van der Jagt

1995  J. Mulder
1996 H. de Bie 
1996  J. van Gelder
1997 E. Geluk
2000 M.A. van der Woude
2002 J.H. Bijlsma

2002 R.H. van Dijk 
2002 B. Neseker
2005 F. Jüch
2006 J. Draisma
2006 H.G. Elias
2008 A. Vroege

AFC RIDDERS
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Adverteerders in de Schakel en AFC-Thuis:
Accuraat Verhuur 020-6410920
AFC Uitzendbureau 020-6626362
All-In Logistics 020-3168668 
Anggrek Bloemsierkunst 020-6791372
Beds & Bedding 020-6434950
Bellini Ristorante Italiano 020-6448390
Breitling 020-6596453
Bronwasser Collection 020-6441460
Buro Leerhulp 020-6427542
De Logie, Wijnkopers sinds 1848 020-6626208
DO-iT Real Estate 020-4411027
Façonnable 020-6642361
For Fellows 020-6477067
Fritzsche Autoschade 020-6937399 

HB Alarmsystemen 020-6595559
Henk Burger Makelaardij 020-6403853
Hergo, de slager met een koksmuts 020-6304666
Incassobureau IPB 020-6937223
ING 020-5620334
I.W.I. Bert de Rooy 06-10940938
Kottmann en Co, Accountancy  020-3455855
Mark’s Tabakshop 020-6415590
Moorman Mannen Mode 020-6441162
OGER 0299-471151
Palteam Drukkerij 020-4950435
Paul Gehring Lijsten 020-6451566
Pouw Peugeot 020-5607000
Rogge Belastingadviesbureau 020-6750889

Rosenthal Levi 0800-7673684
Ruud van de Ruit, stukadoorsbedrijf 020-4040104
Sama Sebo Indonesisch Restaurant 020-6628146
Small Talk, Coffee Corner/Eating House 020-6620029
Smit/Cruyff, de specialist in voetbal 020-6231735
Stadion Sport 020-6791734
STV Translations 020-6223027
Sudtours Vliegvakanties 020-6640111
Troostwijk Group B.V. 020-6666666
Unique Logistics 020-6550010
Van Keulen Hout en Bouwmaterialen 020-6650075
Verhaal Trainingen & Ontspanning 020-4720224
De Verlichting 020-4045845
Wagenaar Poelier Traiteur 020-6415577

De bordsponsors zijn: 
24 AFC Vriendelijke Bedrijven (zie pagina 31, 32 en 33)
AFC Uitzendbureau 020-6626362 
All Sports     020-6471323
All-In Logistics     020-3168668
Amstel Bier     020-4804100
Amstelborgh/Borchland    020-5633333
Andantino      020-6621311
Apresa      020-6666666
Arcalaudis      020-6666666
Auto Bosma      020-4260360
Beds & Bedding      020-6434950
Black Rock  020-5495200
Bosman Letters      020-6629803
Bovo Tours 071-3319107
Breitling      020-6596453
Brõring Slaapcomfort B.V. 020-3013660
Henk Burger Makelaardij 020-6403853
Café 1890    020-6445906
CBA Printers     020-6421987
Central Point Europe B.V. 020-3472323

Dura Vermeer       020-4681361
For Fellows      020-6477067
Fortis Bank 023-5177273
Gassan Diamonds 020-6225333
Gatorade      030-2426753
Gielissen Interiors & Exhibitions 020-5811411
Gusto di Casto 020-6448903
Heeren/Trifium 020-4702255
v.d. Helm Transport & Opslag B.V. 015-2573340
Kaya Elite      020-6817188
Kimman Amsterdam B.V. 020-6964949
Kinzo Gereedschappen     0318-697777
De Kredieter 020-5753320
Labels International 013-4609260
Labeto Reizen      071-3319107
Lekker van der Laan LavAzza Espresso 0252-243382
Lou Hekster Agenturen 020-6642361
Van Maarschalkerwaart Makelaardij 020-6714334
Meijers Registermakelaar in Assurantiën 020-6420524
Midreth Bouwbedrijf 0297-233733

New York Pizza 020-3473882
Oostenrijk Touringcars B.V. 020-6952511
Oranjewoud     036-5308118
Peter Bruin Makelaardij      020-6768020
Pouw Peugeot 020-5607000
Primosite 033-4325344
Ruitenheer     020-6975560
Redactie & Co 020-4897078
Rosenthal Levi 0800-7673684
Select Catering 020-6475888
SPIRIT Hosting and Promotions 020-6451145
Stedekroon Vastgoed 020-5679900
The School 020-6445575
Tommy Careca 06-25545887
U M W Management B.V. 020-5754646
Van Keulen Hout en Bouwmaterialen 020-6650075
Verhaal Trainingen en Ontspanning 020-4720224
Voogd Makelaardij 020-5733357
Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. 023-5542623
www.woneninbuitenveldert.nl

Onze adverteerders in 2008-2009
Naast de AFC Vriendelijke Bedrijven krijgt AFC al vele jaren steun van adverteerders, zowel in ons clubblad ‘de Schakel’ en 

in ons programmablad AFC-Thuis als met een reclamebord rondom onze velden.
Zonder deze extra inkomsten is het onmogelijk AFC te laten functioneren als een TOPclub in het Nederlandse amateurvoetbal. 

Wij bedanken alle AFC Vriendelijke Bedrijven, adverteerders en sponsors voor hun steun.

Trainersstaf AFC 2008-2009
Senioren

AFC 1 Cor ten Bosch
  Edwin van Holten
AFC 2 Dennis Purperhart
AFC 3 Hesdey Sanches
AFC 4 Martin Verburg
AFC 5-12 Kees Bregman
AFC zaterdag 1 Henny Kottmann
  Jeroen Brussee

Jeugd

A1 Tristan Buchinhoren
A2 Laurens Samsom
A3 Frans Ris
A4 Peter Post
  Willem Scheerens
A5 Peter Post
  Willem Scheerens

B1 Jeroen Coersen

B2 Maarten van der Schaaf
B3 David Westerhof 
  (voorlopig)
B4 Henk Timisela 
B5 Fred ten Nijenhuis
B6 Rob van der Burg
B7 Rob van der Burg

C1 Joost van Dam
C2 Ron Zoon
C3 Rick van Schaick
  Michael Lippens
C4 Barry de Vries
C5 Roy Dekker
C6 Nol de Leeuw
C7 Henk Timisela
C8 Henk Timisela

D1 Benno Nihom
D2 Donovan van Dam
D3 Wout Meulemans

D4 Jonathan Tugendhaft
  Jeremy Parsser
D5 Richard Root
  Philip Meijer
D6 Roy Dekker
D7 Kevin Vermeij
D8 Dik Bouwman 
D9 t/m D12 diverse trainers
D13 Nathan Wiener
D14 Steven Rubinstein

E1 Cor ten Bosch
  Bep Thomas
E2 Cor ten Bosch
  Bep Thomas

E3 Kees Koedood
  Pieter Bertram
E4 Kees Koedood
E5 Pieter Jonkers
E6 t/m E14 div trainers olv

  Kees Koedood
  en Roy Dekker
F1 Nol de Leeuw
F2 Nol de Leeuw
F3 Kees Koedood
  Sonny de Jong
F4 Kees Koedood
F5 t/m F10 div trainers olv
  Kees Koedood
  en Roy Dekker

WC/CL div trainers olv
  Emiel Neeter
  en Mo Zrikh
Looptrainer Dave Baars

Keeperstrainer Edwin van Holten
Keeperstrainer Stephan Veenboer

Jeugdcoordinator Bert Rijmers
Jeugdcoordinator   Martin Verburg



Sportpark Goed Genoeg De Boelelaan 50, 1082 LR  Amsterdam 020-6445575
Secretariaat Postbus 302, 1180 AH  Amstelveen 020-6416185
Administratie AFC Postbus 71793, 1008 DG  Amsterdam 020-6611513
  fax 020-6611959, afc@hetnet.nl 
Internet www.afc-amsterdam.nl 0297-522299

Bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude 020-6623867
Secretaris Kees Gehring 020-6416185
Penningmeester Nick van Ommeren 020-4411027
Vice-voorzitter Ad Westerhof 020-6444217
2e Secretaris Ruud Mantel 020-6401900
2e Penningmeester Edwin Geluk 020-6433722
Commissaris jeugdzaken Brian Speelman 06-53139933
Commissaris seniorenvoetbal Ronald Koster 020-4977917
Commissaris materiaal Henk Bijlsma 06-53191115
Commissaris TOPamateurs Rinus van Leijenhorst 020-7794529
Commissaris algemene zaken Bob Duis 06-46160111

Technische commissie  
voorzitter Rinus van Leijenhorst 020-7794529
 Ronald Koster 020-4977917
 Brian Speelman 06-53139933

Elftalcommissie A TOPamateurs  
voorzitter Rinus van Leijenhorst 020-7794529
 Henk Bijlsma 020-6194875
 Johan Dol 020-4490550
 Frank Keijzer 023-5643182

Elftalcommissie B (zondag)  
voorzitter Patrick Reddering 06-47806481
secretaris Max Flam  06-47806481
 Lars Boering 06-51147503 
 Rogier de Boer 06-10897702
 
Elftalcommissie C (zaterdag)  
voorzitter Roy van Dijk  023-5248924
secretaris Sebo Woldringh  023-5492900
 Jack Huiman 06-38541459

Jeugdcommissie  
voorzitter Brian Speelman 06-53139933
penningmeester Benno Honsdrecht 06-15015894
 Wiebe Westerhof
 Peggy de Hond 06-48205116
 Floor Wellens 06-44236713
 René Toonen 06-52044823
ondersteuning Anjo Vorstenbosch 06-55384042

Veteranencommissie  
voorzitter André Wijnand 0297-522668
   Frank Keijzer 023-5643182
   Rob Ruis 020-6439042

Commissie Medische Zaken Wim Crouwel 020-6440070
   Frank Tilmans 06-50605173
   Lex Swaan 020-6731337

Commissie Commerciele Zaken
voorzitter Ad Westerhof  020-6444217
 Tim Timmerman   020-6415637
 Meindert Huisman 020-6433703
   Dennis de Wit 0297-566653

Commissie Pers en Publiciteit  
voorzitter Jan van Galen  06-51238285
 Hans Elias 0297-522299
 André Wijnand 0297-522668
 Chris Schröder 020-6152751

Commissie Sociale Zaken  
voorzitter Johan de Bie 0297-582372
 Ger van Caspel 020-6457230 
 Jan van Dijk 020-644551 

Strafcommissie  
voorzitter Ernst Seunke  023-5244230
 Ron Limburg 072-5899703
 Bas Rachman 020-6407793
(plv. lid) Quintus Abeln  020-6275400 
Commissie van Beroep Roy van Dijk 023-5248924
 Patrick Reddering 06-47806481
 Johan Dol 020-4490550
 Wiebe Westerhof

Archiefcommissie  
voorzitter Pim Adriaansz  0251-650948
 Hans de Wijs sr. 020-6442638
 Rik de Boer 023-5281970

Commissie van Materiaal  
voorzitter Henk Bijlsma 020-6194875
 Dennis de Wit 020-6794911
 Fred ten Nijenhuis 06-53487485

Scheidsrechterscommissie Frans Jüch 020-6415902
 Eric Bos 06-47252892
   Peter Brans 020-6937434
 Leo de Nobel 020-3452208

Kascommissie Peter van den Dungen jr. 020-6423418
   Jos Lonnee  010-5215307
 Frank Keijzer 023-5643182
plaatsvervangend lid Hans Honsdrecht 06-11911631
plaatsvervangend lid Maarten Blokland 06-18887550

Kennismakingscommissie  
voorzitter Ger van Caspel  020-6457230 
 Steve Bierman 020-4044482 
 Rinus van Leijenhorst 036-5300489
 Sebo Woldringh 023-5492900 
 Johan de Bie 0297-582372
 Dennis Bijlsma 020-6402879
 Brian Speelman 06-53139933 
   Peggy de Hond 06-48205116

Clubstatistieken Chris Schröder 020-6152751

Redactie Schakel Jan van Galen 06-51238285
Productie Schakel Hans Elias  0297-522299
AFC Administratie Yvonne Steeman, Theo Janssen 020-6611513      
Wedstrijdtafel zaterdag Marjan Janssen 020-6618316
Wedstrijdtafel zondag  Theo Janssen 020-6618316
Pachter clubhuis Frans Ris 020-6445575
Supportersclub ‘The Reds’ Lou Hekster 020-6401303
Webmaster Hans Elias 0297-522299
Zilveren Ploeg                         Johan de Bie                           0297-582372

Seizoen 2005-2006Seizoen 2008-2009AFC

Redactie:  Kees Gehring, Nick van Ommeren, Hans Elias

Productie:  Hans Elias

Bijdragen:  Machiel van der Woude

Correcties:  Edwin Geluk

Fotografie:  Hans Elias

Opmaak: Valentijn Jorritsma

Statistiek:  Chris Schröder

Druk:  Palteam Duivendrecht

Colofon

Algemene informatie AFC

Samenstelling
& redactie:  Jan van Galen en André Wijnand
Fotografie:  Jan Otsen
Bijdragen:  Johan de Bie, Gert-Jan Butter, Hans Elias, Kees
 Gehring, Barry van der Glas, Joey van Leijenhorst,   
 Ton Post, Patrick Reddering, Thomas Rijsman,
 Laurens Samsom, Brian Speelman, David 
 Westerhof, Wiebe Westerhof, Sebo Woldringh
 en Machiel van der Woude
Correcties:  Edwin Geluk
Statistiek:  Chris Schröder
Opmaak: Valentijn Jorritsma en Sietske van den Berg
Druk:  Palteam Duivendrecht

Colofon
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